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αποκλειστικό

πρόγραμμα! 

7
ημέρες

Μία αποκλειστική 
αναχώρηση 

9  Αυγούστου

Μια μοναδική  αναχώρηση για ένα υπέροχο ταξίδι που συνδυάζει τις Γερμανικές περιοχές του Ρήνου 
στο Μέλανα Δρυμό, την γραφική Αλσατία και την Ελβετία με το φημισμένο Αλπικό τρένο. 
Ένα ταξίδι για αυτούς που “ξέρουν”, μια διαδρομή στα καλύτερα της Ευρώπης! 

1η Ημέρα: ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΥΡΈΜΒΈΡΓΗ - ΚΑΣΤΡΟ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - FRAUENKIRCHE
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 10.00 το πρωί, έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση 
για τη Νυρεμβέργη. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το ιστορικό κέντρο της πόλης. 
Στεφανωμένη από το αυτοκρατορικό Κάστρο της Νυρεμβέργης – που χαρίζει κι ένα υπέροχο πανόραμα 
της πόλης – η Νυρεμβέργη μοιάζει με ζωντανό, αριστοτεχνικό πίνακα του Ντύρερ. Το λεωφορείο μας 
αφήνει κοντά στο κάστρο, από όπου, αφού απολαύσουμε την εντυπωσιακή θέα στην πόλη, περπατώντας 
ανάμεσα στα τείχη και τους πύργους, θα καταλήξουμε στην παλιά πόλη. Επίκεντρο του μεσαιωνικού καμβά, 
η πλατεία Hauptmarkt με την επιβλητική γοτθική Εκκλησία της Παναγίας (Frauenkirche) και το 19μετρο 
Schöner Brunnen (Όμορφο Σιντριβάνι), διακοσμημένο με 40 περίτεχνα γλυπτά. Το Δημαρχείο, η ογκώδης 
St.Sebalduskirche και η γέφυρα Maxbrücke, που ενώνει δύο ιστορικές πλατείες, είναι μερικά από τα πιο 
φωτογενή αξιοθέατα στη Νυρεμβέργη του άλλοτε. Λίγο πιο κάτω ανοίγεται μπροστά σου ο ποταμός Peg-
nitz, πάνω στον οποίο σαν να επιπλέει βρίσκεται το «Γηροκομείο του Αγίου Πνεύματος» απ’ το 14ο αιώνα 
και λίγο πιο κάτω η ογκώδης εκκλησία του Αγίου Λαυρεντίου. Ελεύθερος χρόνος και μην ξεχνάτε ότι τα 
λουκάνικα της Νυρεμβέργης είναι τα πιο φημισμένα στη Γερμανία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Για το βράδυ προτείνουμε μια βόλτα στη νυχτερινή πόλη. Στη Weißgerbergasse, περίπου 20 ιστορικά 
μεσοαστικά σπίτια διασώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς. Την ημέρα νιώθει κανείς πώς ήταν να ζει στη 
Νυρεμβέργη μιας άλλης εποχής. Το βραδάκι, όμως, μπαράκια όπως το Mata Hari τη μετατρέπουν σε hot 
spot της νυχτερινής ζωής.

2η Ημέρα: ΝΥΡΈΜΒΈΡΓΗ - ΧΑΙΔΈΛΒΈΡΓΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα και, αφού δούμε το κτίριο όπου πραγματοποιήθηκε η περίφημη «Δίκη της 
Νυρεμβέργης», αναχώρηση για την ειδυλλιακή πόλη της Χαϊδελβέργης, μια από τις 
ομορφότερες και γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού 
και έδρα του  παλαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας, από το 1386. Θα περπατήσουμε 
στον πεζόδρομο Hauptstrasse, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, που περνάει από 
την κεντρική πλατεία Marktplatz, φιλοξενώντας στο διάβα του την αψίδα του Καρόλου, το 
κτίριο του Δημαρχείου, τον εμβληματικό καθεδρικό  ναό του Αγίου Πνεύματος, καθώς και 
την παλαιότερη, άριστα διατηρημένη οικία της πόλης, το Τσουμ Ρίττερ. Λίγο παρακάτω θα 
δούμε την πλατεία Πανεπιστημίου με το παλαιότερο κτίριο του συγκροτήματος, από τις 
αρχές του 17ου αιώνα. Τέλος, θα ανεβούμε στη φημισμένη Παλαιά Γέφυρα, που ενώνει τις 
όχθες του ποταμού Νέκαρ, με τα αγάλματα της Αθηνάς και του Κάρολου Θεοδώρου, πρίγκιπα 
εκλέκτορα του Παλατινάτου, που φρόντισε για την κατασκευή της. Χρόνος ελεύθερος. 
Συνεχίζουμε, αλλάζοντας χώρα, για τη σημαντικότερη πόλη της Αλσατίας, το Στρασβούργο. 
Ο τοπικός πληθυσμός αποτελεί ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων, ενώ η πόλη 
θεωρείται γέφυρα της ενότητας μεταξύ της σύγχρονης Γαλλίας και Γερμανίας. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο Hilton αργά το βράδυ, τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΑ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - CANAL CRUISE - ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της περιοχής προσδίδει η Μικρή Γαλλία, μια περιοχή η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη από 
τα παραδοσιακά παραμύθια του Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. Τα άφθονα νερά που διοχετεύονται στην περιοχή αφορούν συγκεκριμένους επαγγελματίες της εποχής, όπως 
βυρσοδέψες και ψαράδες, που αποτελούσαν και την πλειοψηφία των κατοίκων της. Μια ματιά στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει για το μέγεθος των αμυντικών έργων, τα οποία 
έλαβαν χώρα περί το 17ο αιώνα. Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1444 από το 
Γουτεμβέργιο. Κατά την περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε την πλατεία του Γουτεμβέργιου με το παλαιό Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια 
στην Ευρώπη με ύψος 142 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν, το Μουσείο του Καθεδρικού Νοτρ Νταμ, το Μουσείο Ιστορίας της πόλης, το Μουσείο Αλσατίας, μουσεία και άλλα. 
Το Στρασβούργο είναι η έδρα του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από κοινού με τις Βρυξέλλες, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. Ελεύθερος 
χρόνος. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στα κανάλια. 
Το μεσημέρι ελάτε μαζί μας σε μια υπέροχη προαιρετική εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης του Στρασβούργου και σε ακτίνα 100 χλμ. υπάρχουν 67 φημισμένα 
κρασοχώρια, σε Γαλλικό έδαφος. Λόγω του ότι η περιοχή αυτή περικλείεται από τη μια πλευρά από τα Βόσγια όρη και από την άλλη από το Ρήνο, δημιουργείται ένα μοναδικό μικροκλίμα 
ιδανικό για τις αμπελοκαλλιέργειες. Θα επισκεφτούμε 2 από τα πιο φημισμένα χωριά το Ρικβίρ και το Έγκισχαιμ. Στο πρώτο, που είναι γνωστό ως το χωριό των αμπελουργών, καθώς 
οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη καλλιέργεια σταφυλιών, θα θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του στρατηγού Ντε Γκωλ, που διατηρεί το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, 
με τα παστέλ χρωματιστά σπίτια να έχουν την τιμητική τους. Επισκεπτόμενοι το Εγκισχάϊμ θα δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα χτισμένο από τους  δούκες της Αλσατίας και θα 
περπατήσουμε στα μεσαιωνικά δρομάκια. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

Αεροπορικές Εκδρομές  Εξωτερικού

● Νυρεμβέργη
● Χαϊδελβέργη
● Στρασβούργο

● Μικρή Γαλλία 
● Canal Cruise
● Εκδομή στα Κρασοχώρια 

● ΣαΪν Μόριτζ
● Ντάβος
● Αλπικό Τρένο

● Ιντερλάκεν
● Βέρνη
● Λουκέρνη

● Βασιλεία
● Ζυρίχη
● Τσούρ 
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4η Ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΒΑΣΙΛΈΙΑ - ΖΥΡΙΧΗ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό, αφήνουμε την υπέροχη αυτή πόλη και κατευθυνόμαστε νότια, προς την Ελβετία. Πρώτη πόλη που επισκεπτόμαστε είναι η Βασιλεία. Μια πόλη βιομηχανική, 
αλλά με πολλά Μουσεία και πολύ γραφική παλιά πόλη, στις όχθες του ποταμού Ρήνου, που διαρρέει την πόλη. Το λεωφορείο μας αφήνει κοντά στο Μουσείο Τέχνης και από εκεί 
ξεκινάμε την περιήγηση μας. Θα δούμε πρώτα τον πολύ εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό και την πλατεία του, που σηματοδοτεί το θρησκευτικό κέντρο της πόλης και περιβάλλεται από 
κτίσματα τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σ΄ αυτήν την περιοχή βρίσκεται και ένα σημείο, από όπου θα έχουμε μια υπέροχη θέα στον ποταμό και τις γειτονιές της απέναντι 
όχθης. Συνεχίζοντας, περνάμε από δρομάκια της παλιάς πόλης ανακαλύπτοντας άριστα διατηρημένα σπίτια από το 15ο αιώνα και καταλήγοντας στην πλατεία Marktplatz. Εδώ θα 
δούμε το εντυπωσιακό «Κόκκινο Δημαρχείο»με τις αλληγορικές φιγούρες και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ ή να σεργιανίσουμε και στις υπόλοιπες κρυμμένες γωνιές της πόλης. 
Συνεχίζοντας, αναχωρούμε για τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.Κατευθυνόμαστε στην περιοχή το Σιδηροδρομικού Σταθμού, από 
όπου ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη, δίπλα στις όχθες του ποταμού Limmat, που διαρρέει το κέντρο. Θα δούμε το εντυπωσιακό Δημαρχείο που κοσμείται στην πρόσοψή του 
από περίτεχνες ζωφόρους, αλλά και τη μαρμάρινη πύλη με την επίχρυση διακόσμηση, τα σπίτια των συντεχνιών, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, τον Καθεδρικό Ναό Γκροσμίνστερ, 
την εκκλησία Φραουμίνστερ του 13ου αιώνα, με τα υαλογραφήματα του Μαρκ Σαγκάλ, το κτίριο της Όπερας και θα καταλήξουμε στην ομώνυμη λίμνη. Ελεύθερος χρόνος για να 
απολαύσετε την περιοχή, περπατώντας στον παραλίμνιο πεζόδρομο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η Ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΤΣΟΥΡ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΈΝΟ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο σας προτείνουμε να έρθετε μαζί μας σε μια προαιρετική εκδρομή 
με το περίφημο Αλπικό τρένο. Μετά από μια καταπράσινη διαδρομή φτάνουμε στο Τσουρ, όπου 
επιβιβαζόμαστε στο παραδοσιακό τρένο, με κατεύθυνση το Σαιν Μόριτζ παγκοσμίου φήμης 
χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ 
και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προδιαγραφών χειμερινές διακοπές. Η διαδρομή ξελογιάζει 
μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς το συγκλονιστικό, 
γεμάτο αντιθέσεις και χρώματα τοπίο, που θα σας μείνει αξέχαστο. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε 
τη φυσική ομορφιά. Συνεχίζοντας με το ίδιο μέσο επισκεπτόμαστε ένα ακόμη φημισμένο χειμερινό 
θέρετρο πολυτελείας, το Νταβός. Από εκεί επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για να επιστρέψουμε στη 
Ζυρίχη.

6η Ημέρα:  ΖΥΡΙΧΗ - ΙΝΤΈΡΛΑΚΈΝ - ΒΈΡΝΗ - ΛΟΥΚΈΡΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ακόμη εκδρομική εμπειρία στο αλπικό ελβετικό ανάγλυφο. Μετά από μια μαγευτική διαδρομή στα βουνά με λίμνες και ποτάμια φτάνουμε στο 
Ιντερλάκεν, χειμερινό επίσης θέρετρο με πολυτελή καταλύματα και βάση για αλπικές διαδρομές με τρένο, αλλά και πεζοπορία. Είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Άαρ, ανάμεσα 
στις λίμνες Τούνερζεε και Μπρίντσερζεε, γεγονός που έδωσε και την ονομασία του. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Συνεχίζοντας, μέσω ενός ειδυλλιακού παραλίμνιου δρόμου, 
φτάνουμε στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί το διοικητικό 
κέντρο της Ελβετίας. Με τους πλακόστρωτους δρόμους, τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες και τις γραφικές προσόψεις, η παλιά πόλη της Βέρνης είναι το καλύτερο διατηρημένο ιστορικό 
κέντρο στην Ελβετία. Η ιστορική μεσαιωνική παλιά πόλη της Βέρνης έχει ανακηρυχθεί από το 1983 Μνημείο  Παγκόσμιας Κληρονομιάς  από την UNESCO. 
Ξεκινώντας την περιήγησή μας από την πλατεία Μπέρεν Πλατς που καλύπτει την περιοχή που 
κάποτε ήταν τάφρος,  δηλαδή το τέλος της πόλης, όπου υπήρχαν αρκούδες, εξ ου και το όνομά 
της, διερχόμαστε από την πλατεία την Μπούντεν Πλατς, όπου το κτίριο που δεσπόζει είναι το 
Μπούντενχάους, το επιβλητικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Ελβετίας, απ όπου βλέπουμε τον ποταμό 
Άαρ που περιβάλλει την πόλη σε σχήμα πετάλου, συνεχίζουμε προς τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό,  
βλέπουμε τον Πύργο Κέφιγκτουρμ, δυτική πύλη της Μεσαιωνικής πόλης και αργότερα φυλακή και τον κεντρικό 
δρόμο, τη Μαρκτγκάσε, που ανοίγεται μπροστά μας εντυπωσιακός, με ψηλά κτίρια και με τις σημαίες να 
κυματίζουν στα περισσότερα από αυτά, όπως και τη συνέχεια, την Κραγκάσα, όπου κυριαρχούν τα στιβαρά 
πέτρινα κτίρια με τις στοές και οι κρήνες - σιντριβάνια με τις στολισμένες με γλυπτά λαϊκής τεχνοτροπίας 
από μορφές της ιστορίας  και της μυθολογίας, αλλά και γεμάτες με λουλούδια. Στοιχεία βέβαια που φτάνουν 
έως σήμερα και είναι μάρτυρες του πόσο πλούσια και ένδοξη ήταν η πόλη της Βέρνης κατά τον 16ο αι. 
Τελειώνοντας βλέπουμε τον Πύργο με το περίφημο αστρονομική ρολόι και τη γέφυρα Νίντεγκμπρίκε του 
ποταμού Άαρ, με το πάρκο των αρκούδων. 
Τελευταίος προορισμός η Λουκέρνη, στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με 
τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, όπου θα δούμε την κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου από τον 14ο 
αιώνα, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την κεντρική Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά του κρασιού, 
τις φημισμένες εκκλησίες των Φραγκισκανών, των Ιησουιτών, τη Χοφκίρκε και φυσικά το λιθόστρωτο ιστορικό 
κέντρο, τα οποία δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.

7η Ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΒΑΣΙΛΈΙΑ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, ήρθε η τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες και εμπειρίες που θα μας μείνει αξέχαστο. Άλλωστε όλοι 
γνωρίζουμε πως τα ταξίδια είναι η καλύτερη επένδυση! Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βασιλείας, έλεγχος εισιτηρίων, πτήση για τη Θεσσαλονίκη.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Η Αλσατία και ο παραμυθόκοσμος του 
Μέλανα Δρυμού

ΙΔΑΝΙΚΟΣ 

συνδυασμός 

πτήσεων

6
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

7 Ιουλίου

15, 29 Αυγούστου

Η Αλσατία είναι μια ιδιαίτερα όμορφη περιοχή η οποία εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής όχθης του Ρήνου. Κατά την 
αρχαιότητα ανήκε στους Κέλτες. Αργότερα υπήρξε μέρος της Γερμανίας αλλά και της Γαλλίας. Η περιοχή «άλλαξε χέρια» 
αρκετές φορές, ώσπου με το πέρας του Α΄ Παγκόσμιου εντάχθηκε μόνιμα στο κράτος της Γαλλίας. Οι αλλαγές αυτές είχαν 
ως αποτέλεσμα την ανάμειξη των πληθυσμών και τη δημιουργία μιας διαφορετικής νοοτροπίας η οποία φαίνεται από την 
καθημερινότητα των κατοίκων μέχρι την κουλτούρα και την αρχιτεκτονική. 

Στο ταξίδι αυτό θα επισκεφτούμε υπέροχα μέρη από την πρωτεύουσα της Αλσατίας το Στρασβούργο, τη γερμανική πλευρά 
του Ρήνου, τις παρυφές του παραμυθένιου Μέλανα Δρυμού, μέχρι τη γραφική Χαϊδελβέργη. 

Οι πτήσεις που εξασφαλίσαμε για εσάς είναι ιδανικά επιλεγμένες, με σωστά αεροδρόμια και ωράρια για να αποφύγουμε 
περιττές οδικές μετακινήσεις. Η διαμονή μας γίνεται μόνο σε πολυτελή ξενοδοχεία 4* εντός των πόλεων για να έχετε μια 
ασφαλή και άνετη διαμονή, επιλέγοντας ειδικά για εσάς στο Στρασβούργο το Hilton, της γνωστής αλυσίδας. Έμπειρος 
συνοδός, έμπειρος οδηγός και ένα ειδικά μελετημένο πρόγραμμα για να ζήσετε τις 6 αυτές ημέρες με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Εξασφαλίστε τη θέση σας και ετοιμάστε βαλίτσα..

• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα 
• Ιδανικές πτήσεις με σωστά αεροδρόμια 
• Διαμονή στο Στρασβούργο στο Hilton Strasbourg και στη Χαϊδελβέργη στο Leonardo 4*

1η Ημέρα: ΒΑΣΙΛΈΙΑ - ΚΟΛΜΑΡ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση για τη Βασιλεία. Άφιξη, 
επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για την ειδυλλιακή πόλη της Κολμάρ, γνωστή για τους αμπελώνες, 
τα κρασιά της, αλλά και τη Μικρή Βενετία, την περιοχή όπου γραφικά κανάλια σχηματίζονται από τον ποταμό 
Λάουχ, ο οποίος περνάει μέσα από την πόλη. Μια πόλη με μοναδική γοητεία και απαράμιλλη ομορφιά, που 
την κοσμούν Μουσεία, Ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, συντριβάνια και υπέροχα κτίσματα του 15ου-16ου αιώνα 
και συμβάλλουν στη μοναδικότητά της. Θα δούμε τους Ναούς του Αγίου Μαρτίνου και των Δομινικανών, την 
οικία Πφίστερ, με περίτεχνη διακόσμηση και γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα, το 
μουσείο-οικία του Φεντερίκ Μπαρτολντί, γλύπτη του Αγάλματος της Ελευθερίας της Νέας Υόρκης, το τελωνείο 
και θα διασχίσουμε παραδοσιακά στενά της παλιάς πόλης και τη Μικρή Βενετία με εντυπωσιακά κτίρια 
τοπικής αρχιτεκτονικής. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην πόλη, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε 
ένα παραδοσιακό εκλέρ.  
 Συνεχίζουμε για τη σημαντικότερη πόλη της Αλσατίας, το Στρασβούργο. Ο τοπικός πληθυσμός αποτελεί ένα 
μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων, ενώ η πόλη θεωρείται γέφυρα της ενότητας μεταξύ της σύγχρονης 
Γαλλίας και Γερμανίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ, τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - CANAL CRUISE - ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της περιοχής προσδίδει η Μικρή Γαλλία, μια περιοχή η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη από 
τα παραδοσιακά παραμύθια του Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. Τα άφθονα νερά που διοχετεύονται στην περιοχή αφορούν συγκεκριμένους επαγγελματίες της εποχής, όπως 
βυρσοδέψες και ψαράδες, που αποτελούσαν και την πλειοψηφία των κατοίκων της. Μια ματιά στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει για το μέγεθος των αμυντικών έργων, τα οποία 
έλαβαν χώρα περί το 17ο αιώνα. Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1444 από το 
Γουτεμβέργιο. 
Κατά την περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε την πλατεία του Γουτεμβέργιου με το παλαιό Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με 
ύψος 142 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν, το Μουσείο του Καθεδρικού Νοτρ Νταμ, το Μουσείο Ιστορίας της πόλης, το Μουσείο Αλσατίας, μουσεία και άλλα. Το Στρασβούργο 
είναι η έδρα του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από κοινού με τις Βρυξέλλες, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. Ελεύθερος χρόνος. Για όσους 
επιθυμούν προτείνουμε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στα κανάλια. 
Το μεσημέρι ελάτε μαζί μας σε μια υπέροχη προαιρετική εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης του Στρασβούργου και σε ακτίνα 100 χλμ. υπάρχουν 67 φημισμένα 
κρασοχώρια, σε Γαλλικό έδαφος. Λόγω του ότι η περιοχή αυτή περικλείεται από τη μια πλευρά από τα Βόσγια όρη και από την άλλη από το Ρήνο, δημιουργείται ένα μοναδικό μικροκλίμα 
ιδανικό για τις αμπελοκαλλιέργειες. Θα επισκεφτούμε 2 από τα πιο φημισμένα χωριά το Ρικβίρ και το Εγκισχάϊμ. Στο πρώτο, που είναι γνωστό ως το χωριό των αμπελουργών, καθώς 
οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη καλλιέργεια σταφυλιών, θα θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του στρατηγού Ντε Γκωλ, που διατηρεί το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, 
με τα παστέλ χρωματιστά σπίτια να έχουν την τιμητική τους. Επισκεπτόμενοι το Εγκισχάϊμ θα δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα χτισμένο από τους  δούκες της Αλσατίας και θα 
περπατήσουμε στα μεσαιωνικά δρομάκια. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

● Αλσατία
● Στρασβούργο

● Χαϊδελβεργη 
● Κρασοχώρια  

● Κόλμαρ
● Φραϊμπουργκ

● Μάνχαϊμ 
● Canal Criuse

● Λίμνη Τίτιζε● Ρίκβιρ
● Εγκισχαϊμ 
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3η Ημέρα:  ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΈ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε ένα υπέροχο ταξίδι στα 
Γερμανικά εδάφη, που θα μας οδηγήσει στον παραμυθένιο κόσμο του Μέλανα Δρυμού, 
περιβάλλον από το οποίο οι αδελφοί Γκριμ εμπνεύστηκαν ορισμένα από τα πλέον 
ευφάνταστα παραμύθια τους. Μετά το Φράιμπουργκ και μέσα από μια πανέμορφη 
διαδρομή 30 περίπου χιλιομέτρων φτάνουμε στη λίμνη Τίτιζε, όπου η εικόνα θα σας 
εντυπωσιάσει. Στα νερά της Λίμνης καθρεφτίζονται οι γύρω βουνοκορφές, ενώ τα δέντρα 
κατεβαίνουν μέχρι τις όχθες. Αξίζει να ατενίσετε την όμορφη θέα καθισμένοι σε κάποιο από 
τα εστιατόρια ή τα καφέ στις όχθες της λίμνης (μην παραλείψετε να γευτείτε ένα κομμάτι 
αυθεντικής τούρτας Black Forest).   
Επόμενος προορισμός μας η φοιτητούπολη του Φράιμπουργκ, η πόλη όπου άφησε την 
τελευταία του πνοή ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης. Θα δούμε μεταξύ 
άλλων το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό καθεδρικό ναό στη κεντρική πλατεία, το Δημαρχείο 
και το παλιό Πανεπιστήμιο. Ελεύθερος χρόνος για περπάτημα στα δρομάκια της παλιάς 
πόλης με τα παραδοσιακά κτίρια και φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της περιοχής. 
Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο θα περάσουμε και από την ευρωπαϊκή συνοικία με τα 
συγκροτήματα του Κοινοβουλίου της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το δικαστήριο 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το 1998. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης.

4η Ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΠΑΝΤΈΝ ΜΠΑΝΤΈΝ - ΧΑΙΔΈΛΒΈΡΓΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη φημισμένη αριστοκρατική λουτρόπολη, από τις γραφικότερες της Γερμανίας, το Μπάντεν Μπάντεν. Οι πηγές του είναι γνωστές για πάνω από 2.000 
χρόνια και οι σημερινές εγκαταστάσεις θυμίζουν έντονα ρωμαϊκά λουτρά του 3ου αιώνα μ.Χ. Θα δούμε το Καζίνο με τους κήπους του και θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη με τα 
ατμοσφαιρικά κτίρια του προηγούμενου αιώνα, μέχρι τις πηγές του Καρακάλλα. Ελεύθερος χρόνος. 
Αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη, άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και περιήγηση σε μια από τις ομορφότερες και γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, που ο Γκαίτε έγραψε για 
αυτήν το 1779 πως υπάρχει κάτι μαγικό, το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και έδρα του παλαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας, από το 1386. Θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο 
Hauptstrasse, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, που περνάει από την κεντρική πλατεία Marktplatz, φιλοξενώντας στο διάβα του την αψίδα του Καρόλου, το κτίριο του Δημαρχείου, 
τον εμβληματικό καθεδρικό  ναό του Αγίου Πνεύματος, καθώς και την παλαιότερη, άριστα διατηρημένη οικία της πόλης, το Τσουμ Ρίττερ. Λίγο παρακάτω θα δούμε την πλατεία 
Πανεπιστημίου με το παλαιότερο κτίριο του συγκροτήματος, από τις αρχές του 17ου αιώνα. Τέλος, θα ανεβούμε στη φημισμένη Παλαιά Γέφυρα, που ενώνει τις όχθες του ποταμού 
Νέκαρ, με τα αγάλματα της Αθηνάς και του Κάρολου Θεοδώρου, πρίγκιπα εκλέκτορα του Παλατινάτου, που φρόντισε για την κατασκευή της. Χρόνος ελεύθερος. 
Δοκιμάστε την τοπική κουζίνα, που προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από αυθεντικές γεύσεις της γερμανικής κουζίνας. Δοκιμάστε hachse (χοιρινό κότσι), συνδυασμένο με λαχανικά και 
μια τεράστια ποικιλία από σως, σνίτσελ, λουκάνικα, φιλέτα μοσχαριού με σάλτσες κρασιού, πατατόσουπες και rump steaks (φιλετάκια τρυφερού χοιρινού), συνοδευόμενα με μπίρα 
και ολοκληρώστε το μενού με μια παραδοσιακή μηλόπιτα.

5η Ημέρα: ΧΑΪΔΈΛΒΈΡΓΗ - ΤΈΛΈΦΈΡΙΚ - ΚΑΣΤΡΟ - ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ - ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΠΑΓΙΈΡ - ΣΠΈΓΙΈΡ ΤΈΚΝΙΚ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και συνέχεια της γνωριμίας μας με την πόλη. Σήμερα θα επισκεφθούμε το Κάστρο της πόλης, κτισμένο κατ αρχήν το 12ο αιώνα, που το επεξέτεινε ο Ρούπρεχτ 
Α΄ το 1401 και τον 17ο αιώνα. Η πρόσβαση γίνεται με τελεφερίκ και θα δούμε το μουσείο του φαρμακείου, το μεγαλύτερο βαρέλι κρασιού στον κόσμο και την υπέροχη θέα σε όλη την 
περιοχή από τη βεράντα. Επιστρέφοντας στον κεντρικό πεζόδρομο ελεύθερος χρόνος και όσοι θέλουν ακολουθούν μια ξεχωριστή βόλτα στο μονοπάτι των φιλοσόφων μέσα στα δέντρα 
και με απαράμιλλη θέα. 
Το μεσημέρι αναχωρούμε για μια προαιρετική εκδρομή στο περίφημο Σπάγιερ. Μια πανέμορφη περιοχή δίπλα στον ποταμό Ρήνο, όπου η μικρή πολιτεία κυριαρχείται από το διάσημο 
Αυτοκρατορικό Καθεδρικό Ναό της, έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους της Γερμανίας. Εδώ υπάρχουν οι τάφοι οκτώ αυτοκρατόρων της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
και των Γερμανών Μοναρχών. Επίσης στο Σπάγιερ υπήρχε το μεσαίωνα μεγάλη εβραϊκή κοινότητα και θα δούμε τα ερείπια της Συναγωγής και το τελετουργικό λουτρό. Το Μουσείο 
Σπεγιερ Τεκνικ διαθέτει μια μεγάλη συλλογή αεροπλάνων, κλασικά αυτοκίνητα, μηχανές, πυροσβεστικές μηχανές, γερμανικό υποβρύχιο U9 και ένα ρωσικό αεροσκάφος An-22 που 
μπορείτε να δείτε όχι μόνο από έξω αλλά και από μέσα. Κατά μήκος του πεζοδρόμου θα δούμε την παλιά πύλη της πόλης, το μπαρόκ Δημαρχείο, το Μουσείο Ιστορίας του Παλατινάτου. 
Επιστροφή στη Χαϊδελβέργη. Διανυκτέρευση.

6η Ημέρα: ΧΑΪΔΈΛΒΈΡΓΗ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την τελευταία μας μέρα, με επίσκεψη στη μεγαλούπολη της Φρανκφούρτης. Το 
λεωφορείο μας αφήνει στο κέντρο της πόλης, κοντά στο Δημαρχείο με την εντυπωσιακή πρόσοψη, την 
πλατεία που είναι περιτριγυρισμένη από κτίρια τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τον Καθεδρικό Ναό. 
Θα περπατήσουμε δίπλα στο ποτάμι και θα κατευθυνθούμε προς τον πολύβουο κεντρικό πεζόδρομο με τα 
πολυκαταστήματα, τα καφέ και τα εστιατόρια, μέχρι το κτίριο της Όπερας. Χαρακτηριστικό της πόλης είναι 
ότι διαθέτει 17 ουρανοξύστες ύψους από 150 έως 337μέτρα, που ξεκίνησαν να χτίζονται από το 1984, ένας 
εκ των οποίων είναι επισκέψιμος. Μετά από τον ελεύθερο χρόνο μας, αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής μας.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Παρίσι Απευθείας 
πτήσεις  

AEGEAN AIRLINES

& RYANAIR

6
ημέρες

H πόλη του φωτός

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

11, 18 Ιουλίου 
1, 8, 15 Αυγούστου

21 Ιουλίου
6, 20 Αυγούστου

Απευθείας πτήσεις με την άνεση και ασφάλεια της AEGEAN AIRLINES + δώρο η βαλίτσα!

Η σύγχρονη Γαλλική Πρωτεύουσα έχει χαρίσει τις ομορφιές της σαν φόντο των πιο λαμπερών ονείρων, έχει γίνει το 
σκηνικό για μεγάλους κινηματογραφικούς και μη έρωτες, έχει τραγουδηθεί και έχει αγαπηθεί όσο καμία πόλη στον κόσμο, 
για να γίνει σύμβολο και μύθος. 

Η πόλη που όταν την επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο Χέμινγουεϊ, στις αρχές της δεκαετίας του ‘30, έγραψε: “Αν δείτε 
τον κόσμο σαν πυραμίδα, τότε σίγουρα στην κορυφή της βρίσκεται το Παρίσι”. Η πόλη έχει ταυτίσει το όνομά της με τις 
έννοιες κομψότητα, πολιτισμός, αισθητική, και αποτελεί μια από τις λαμπρότερες πρωτεύουσες του κόσμου. Το κέντρο 
της πολιτικής πρωτοπορίας, της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και του έρωτα! Η πόλη που θα σας εντυπωσιάσει!

Δεν είναι εύκολο σε αυτή την πόλη να επιλέξεις πως θα αξιοποιήσεις τον χρόνο σου ή σε ποια αξιοθέατα θα τον 
καταναλώσεις. Εμείς διοργανώνουμε ταξίδια στο Παρίσι από το 1988 και συνεχώς ανανεώνουμε το πρόγραμμά που σας 
προτείνουμε.

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί προσφέρουμε....
• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα 
• Εγγυημένες πτήσεις με την ασφάλεια της Aegean Airlines 
• διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία
• πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας 
• καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες
• ελληνόφωνο τοπικό συνοδό, επίσημο ξεναγό, μόνιμο κάτοικο Παρισιού 
• Paris walking tour..περπατήστε με τον τοπικό συνοδό στα σοκάκια της πόλης και νιώστε τον τρόπο ζωής των κατοίκων
• νυχτερινή προαιρετική περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης του φωτός & κρουαζιέρα στο Σηκουάνα
• έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων

AEGEAN 

RYANAIR 

● Notre Dame
● Paris by night
● Πύργος του ΑΪφελ

● Βερσαλλίες  
● Μουσείο Λούβρου
● Κήπος Κεραμεικού 

● Ιστορικό κέντρο
● Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα
● Disney

● Palais Royal
● Vivienne / Colbert
● Opera Garnier

1η Ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΈΡΙΝΗ ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ – ΜΟΝΜΑΡΤΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη, 
γνωριμία με το συνοδό μας στην έξοδο του αεροδρομίου. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις 
πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και, φθάνοντας στο ξενοδοχείο μας, θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. 
Για την πρώτη βραδιά σας στο Παρίσι ελάτε προαιρετικά να ανακαλύψουμε μαζί το λόφο της Μονμάρτης 
των υπαίθριων ζωγράφων, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και να κάνουμε μια μεγάλη 
βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα από το κέντρο του Λούβρου, την 
αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου και θα ολοκληρώσουμε τη βραδιά 
μας με μια κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η Ημέρα: ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΟΠΈΡΑ - ΤΡΟΚΑΝΤΈΡΟ
Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε την περιήγησή μας στα αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα 
θαυμάσουμε πρώτα το διάσημο κτίριο της Όπερας του Σαρλ Γκαρνιέ, με την πρόσοψη στολισμένη με 
προτομές μεγάλων συνθετών, θα συνεχίσουμε προς την πολυτελέστατη πλατεία του Παρισιού (Πλας 
Βαντόμ), κατασκευασμένη από τον Λουδοβίκο 14ο, με το ξενοδοχείο Ριτζ και τη στήλη του Ναπολέοντα 
και, κατεβαίνοντας την οδό της Όπερας, θα περάσουμε μέσα από τον αύλειο χώρο του Λούβρου, όπου θα 
δούμε την Αψίδα του Καρουσέλ και τις περίφημες γυάλινες πυραμίδες, που επιτρέπουν το φυσικό φως να 
εισέλθει στο χώρο των εισόδων του Μουσείου και θα καταλήξουμε στο Σηκουάνα. Διασχίζοντας τη δεξιά 
όχθη του ποταμού, θα συναντήσουμε την ξύλινη γέφυρα των καλλιτεχνών, που καταλήγει στην Ακαδημία 
Τεχνών και Επιστημών του Μαζαρέν, την πλατεία Σατλέ, το παλιό παλάτι, σήμερα έδρα του Ανώτατου 
Δικαστηρίου της Γαλλίας, θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία της Βαστίλης με το εντυπωσιακό κτίριο 
της νέας Όπερας του Παρισιού και θα περάσουμε στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα, μπροστά από το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Από την πλευρά αυτή του ποταμού θα ξεχωρίσουμε τα δύο μικρά νησιά, του 
Αγίου Λουδοβίκου και το Ιλ ντε λα Σιτέ (όπου «γεννήθηκε» το Παρίσι), θα βρεθούμε δίπλα στο πληγωμένο 
κτίσμα του Ναού της Παναγίας των Παρισίων (την οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε, λόγω 
της καταστροφικής πυρκαγιάς που άφησε το Ναό χωρίς στέγη πριν μερικά χρόνια), θα συνεχίσουμε προς 
το διάσημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, περνώντας δίπλα από το Καρτιέ Λατέν και τον Άγιο Σεβερίνο, θα 
δούμε το Πάνθεον και θα περπατήσουμε μέσα στους κήπους του Λουξεμβούργου, έναν ακόμη πνεύμονα 
πρασίνου για την πόλη, όπου κυριαρχεί το ομώνυμο παλάτι της Μαρίας των Μεδίκων (σήμερα έδρα της 
Γαλλικής Γερουσίας). 
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Αμέσως μετά, με το λεωφορείο και πάλι, θα περάσουμε μπροστά από τον Άγιο Γερμανό και 
δύο από τα διασημότερα καφέ της πόλης, από το Deux Magots των καλλιτεχνών και το de 
Flore των υπαρξιστών, διασχίζοντας έναν από τους ακριβότερους δρόμους του Παρισιού, 
τη Rue de Bonaparte, για να καταλήξουμε και πάλι δίπλα στον Σηκουάνα. Στην πο ρεία 
μας θα δούμε το κτίριο της Βουλής, το Μέγαρο των Απομάχων, όπου είναι θαμμένος ο 
Μέγας Ναπολέων και θα καταλήξουμε στο Τροκαντερό, με την καταπληκτική θέα στον 
Πύργο του Άιφελ, το πεδίο του Άρεως και τη Στρατιωτική Σχολή, όπου θα σταματήσουμε 
για φωτογραφίες. Συνεχίζοντας θα θαυμάσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, θα διανύσουμε 
τη διάσημη οδό των Ηλυσίων Πεδίων με τα υπέροχα κτίρια του 18ου και 19ου αιώνα, 
φθάνοντας στη πλατεία Ομονοίας με τον Οβελίσκο του Λούξορ και, αφού δούμε την 
εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, θα καταλήξουμε στην περιοχή της Όπερας, όπου θα 
υπάρξει χρόνος ελεύθερος για να επισκεφτούμε τον εσωτερικό χώρο αυτού του μνημειακού 
κτιρίου, τα συγκροτήματα των πολυκαταστημάτων Galleries Lafayette και Printemps, αλλά 
και να καθίσουμε για ένα ρόφημα στο διάσημο Café de la Paix. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στα Ηλύσια Πεδία. Θα ξεκινήσετε από την Αψίδα 
του Θριάμβου, όπου θα κατηφορίσετε τη φωταγωγημένη οδό με κατεύθυνση προς την 
πλατεία Ομονοίας.

3η Ημέρα: ΜΟΥΣΈΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΒΈΡΣΑΛΛΙΈΣ 
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου. Θα δούμε στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του 
Παρθενώνα, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α. Προχωρώντας θα δούμε τον πιο διάσημο πίνακα του Ντα Βίντσι, την περίφημη Τζοκόντα, ανάμεσα σε άλλους πίνακες της Αναγέννησης 
και της εποχής του Ρομαντισμού. Τελειώνοντας, θα κατευθυνθούμε περπατώντας προς το Palais Royal, ένα ακόμα πολύ σημαντικό και ιστορικό κτίριο του Παρισιού, χτισμένο από τον 
Καρδινάλιο Ρισελιέ, σήμερα έδρα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα περάσουμε από την εσωτερική του αυλή του κτιρίου και στους κήπους του, όπου θα νιώσουμε πραγματικά 
πως βρισκόμαστε σε μιαν άλλη εποχή. Συνεχίζουμε την πορεία μας με μια επίσκεψη στις γκαλερί Vivienne και Colbert. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα από σκεπαστούς διαδρόμους, 
περιτριγυρισμένους από πολυτελείς boutique και καφέ. Η βόλτα μας θα καταλήξει στο ιστορικό κτίριο της Όπερας Γκαρνιέ. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η προαιρετική εκδρομή 
στα περίφημα ανάκτορα των Βερσαλλιών. Θα ακούσουμε με λεπτομέρειες την πορεία του Βασιλιά Ήλιου και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης από το 
μηδέν. Αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά σχεδιασμένους κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να δείτε, μεμονωμένα, τα βασιλικά διαμερίσματα και την περίφημη 
αίθουσα των κατόπτρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η Ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να αφιερώσετε στον κόσμο των ονείρων της Disney.
 Ο συνοδός μας είναι εκέι για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία και να σας καθοδηγήσει. Αφήστε να σας 
συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων 
των ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και το βουνό 
των χρυσοθήρων, να περιπλανηθείτε με το τρενάκι του του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατ 
ών με τους κρυμμένους θησαυρούς. Γευματίστε εξ’ ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια και γευτείτε το μαγικό 
κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων και του Μικρόκοσμου, 
αλλά και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. 

5η Ημέρα: ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΈΣ ΑΚΤΈΣ
Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία,  γνωστή για την ιστορική απόβαση του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, σήμερα 
πρώτο τουριστικό θέρετρο των Παριζιάνων. Αφού περάσουμε κοντά από την πρωτεύουσα της τη Ρουέν, θα κατευθυνθούμε στην πρώτη πόλη που θα επισκεφθούμε, την Ονφλέρ. Ένα 
γραφικό ψαροχώρι, σαν βγαλμένο από παραμύθι, γεμάτο χρώματα και λουλούδια. Δημοφιλής σε ιμπρεσιονιστές ζωγράφους, όπως ο Μονέ και ο Μπουντέν που εμπνέονταν από το 
μεταβαλλόμενο φως και τις γραφικές προκυμαίες του λιμανιού, η πόλη διατηρεί μια παραδοσιακή ομορφιά με δημόσια κτίρια, πλατείες, δρόμους και σπίτια που θυμίζουν έντονα άλλες 
εποχές, καθώς η αρχιτεκτονική της δεν έχει αλλάξει και πολύ από το 16ο αιώνα. Το λιμάνι «Vieux Bassin», δηλαδή παλιά αποβάθρα, «κρυμμένο» στη νότια πλευρά των εκβολών του 
Σηκουάνα, χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και τα στενά, πολυώροφα κτίρια με τις ξύλινες κορνίζες δημιουργούν ένα γραφικό σκηνικό. Το Musee de la Marine στεγάζει μια συλλογή 
μοντέλων πλοίων και ναυτικών έργων και υπάρχουν επίσης μουσεία αφιερωμένα σε δύο από τους πιο διάσημους κατοίκους της πόλης, τον καλλιτέχνη Eugene Boudin και το μουσικό 
και συνθέτη Erik Satie. 
Μετά από περιήγηση σε στενά δρομάκια με κτίσματα αιώνων και πολλές γκαλερί και ατελιέ, μιας και 
βρισκόμαστε σε μια καλλιτεχνούπολη, στο λιμανάκι, την ξύλινη εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, χρόνος 
ελεύθερος για να ανακαλύψετε τα κρυμμένα μυστικά της. Μέσα από μια μοναδική διαδρομή μέσα από την 
εξοχή της περιοχής, καταλήγουμε στην πανέμορφη και κοσμοπολιτική Ντοβίλ. Πόλη, η οποία, απλωμένη 
νωχελικά δίπλα στη θάλασσα, δημιουργήθηκε το 19ο αιώνα από το Δούκα ντε Μορνέ με σκοπό να αποτελέσει 
«το βασίλειο της κομψότητας». Αποτελούσε αγαπημένο τόπο παραθερισμού της αριστοκρατίας της χώρας 
και σήμερα αποτελεί ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο του γαλλικού βορρά. Η ρετρό ατμόσφαιρα, τα εντυπωσιακά 
αρχοντικά, τα βραβευμένα ρεστοράν αποτελούν μερικούς από τους λόγους που η πόλη αποτελεί μαγνήτη 
του διεθνούς τζετ σετ. Το πρώην ήσυχο ψαροχώρι είναι πλέον μια κοσμοπολίτικη λουτρόπολη, με τη μήκους 
1400 μέτρων παραλία της, να προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και άφθονες βουτιές στα δροσερά νερά. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ κινηματογράφου που πραγματοποιείται κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, την ακτή με το έντονο φαινόμενο της άμπωτης και της παλίρροιας, το καζίνο που 
εγκαινιάστηκε το 1864 και έπειτα εγκαταστάθηκε σε νέο κτήριο το 1912, μια μικρογραφία του διάσημου 
αδελφού του στο Μόντε Κάρλο και το Δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο Παρίσι το βράδυ.

6η Ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΘΈΣ/ΝΙΚΗ
Την τελευταία ημέρα, μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας πριν τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής, 
για μια τελευταία βόλτα στην καρδιά του Παρισιού. Θα περπατήσουμε στους κήπους του Κεραμεικού, θα περάσουμε από τον αύλειο χώρο του Λούβρου, θα βρεθούμε για λίγο στη 
δεξιά όχθη του Σηκουάνα, περνώντας στην απέναντι πλευρά από την ξύλινη γέφυρα των Καλλιτεχνών και βλέποντας από κοντά την Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών, ιδρυμένη κατά το 
17ο αιώνα από τον καρδινάλιο και αντιβασιλιά του Λουδοβίκου ΙΓ΄, τον Μαζαρέν. Συνεχίζοντας θα διασχίσουμε την οδό του Βοναπάρτη, με τα εντυπωσιακά κτίρια του 16ου αιώνα, τις 
γκαλερί και τα παλιά βιβλιοπωλεία, καταλήγοντας στην εκκλησία του Αγίου Γερμανού, την παλιότερη του Παρισιού και τα διάσημα καφέ Deux Magots και des Flore, όπου θα έχουμε το 
χρόνο να απολαύσουμε τον καφέ μας. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Έλεγχος εισιτηρίων και πτήση για τη Θεσσαλονίκη.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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10, 17, 24
Σεπτεμβρίου

Η σύγχρονη Γαλλική Πρωτεύουσα έχει χαρίσει τις ομορφιές της σαν φόντο των πιο λαμπερών ονείρων, έχει γίνει το σκηνικό 
για μεγάλους κινηματογραφικούς και μη έρωτες, έχει τραγουδηθεί και έχει αγαπηθεί όσο καμία πόλη στον κόσμο, για να γίνει 
σύμβολο και μύθος. Η πόλη που όταν την επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο Χέμινγουεϊ, στις αρχές της δεκαετίας του ‘30, έγραψε: 
“Αν δείτε τον κόσμο σαν πυραμίδα, τότε σίγουρα στην κορυφή της βρίσκεται το Παρίσι”. Η πόλη έχει ταυτίσει το όνομά της με 
τις έννοιες κομψότητα, πολιτισμός, αισθητική, και αποτελεί μια από τις λαμπρότερες πρωτεύουσες του κόσμου. Το κέντρο της 
πολιτικής πρωτοπορίας, της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και του έρωτα! Η πόλη που θα σας εντυπωσιάσει! Δεν είναι εύκολο σε 
αυτή την πόλη να επιλέξεις πως θα αξιοποιήσεις τον χρόνο σου ή σε ποια αξιοθέατα θα τον καταναλώσεις. Εμείς διοργανώνουμε 
ταξίδια στο Παρίσι από το 1988 και συνεχώς ανανεώνουμε το πρόγραμμά που σας προτείνουμε. 

Έλάτε μαζί μας σε αυτή την εκδρομή, γιατί προσφέρουμε..
• Νέο ανανεωμένο πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων 
• Απευθείας πτήσεις, με ιδανικά ωράρια πτήσεων για να έχετε τέσσερις <γεμάτες> ημέρες   διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία,
• Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας 
• Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες
• Ελληνόφωνο τοπικό συνοδό, μόνιμο κάτοικο Παρισιού 
• Paris walking tour..περπατήστε με τον τοπικό συνοδό στα σοκάκια της πόλης και νιώστε τον τρόπο ζωής των κατοίκων
• Νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης του φωτός & κρουαζιέρα στο Σηκουάνα
• Εξασφαλισμένη προκράτηση στο Λούβρο και άμεση είσοδο
• Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων

Παρίσι
η πόλη του φωτός
τον Σεπτέμβριο

ΝΈΟ 
ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

4
ημέρες

1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - NOTRE DAME - PARIS BY NIGHT - LA DEFENSE
 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη στο αεροδρόμιο Beauvais και η μέρα είναι μπροστά μας, οπότε δεν χάνουμε χρόνο… Ξεκινάμε αμέσως την 
περιήγησή μας στα αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα θαυμάσουμε τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια πεδία, το Γκραντ και το Πετίτ Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα με την 
εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου Αλέξανδρου του 3ου, την πλατεία Ομονοίας, την όπερα Γκαρνιέ, ένα ακόμη εντυπωσιακό κτίριο, όπου θα δούμε την ξεχωριστή βασιλική είσοδο και 
τις προτομές των μεγάλων μουσικοσυνθετών, όπως του Μότσαρτ
και του Μπετόβεν, την πολυτελή πλατεία Βαν Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα κατασκευασμένη από το μέταλλο κανονιών που ανατινάχτηκαν στη μάχη, το ξενοδοχείο RITZ, από 
όπου ξεκίνησε η μοιραία πορεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τη γέφυρα των ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν οι ανά τον κόσμο ερωτευμένοι για να κλειδώσουν την αγάπη 
τους πετώντας το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα και το νησάκι Ιλ Ντε Λα Σιτέ όπου “γεννήθηκε” το Παρίσι. 
 Θα καταλήξουμε στους κήπους του Λουξεμβούργου, θα κατέβουμε από το λεωφορείο για  να τους απολαύσουμε, με το ομώνυμο παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία της Μαρίας των 
Μεδίκων. Στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε μπροστά από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και περνώντας μέσα από την γειτονιά των Λατίνων φτάνουμε στην Παναγία των Παρισίων, 
το σημείο 0 της πόλης, η οποία συνεχίζει να αποτελεί την πιο γνωστή εκκλησία γοτθικού ρυθμού παγκοσμίως. Το μεσημέρι θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και 
στη συνέχεια προτείνουμε για την πρώτη βραδιά σας στο Παρίσι να ανακαλύψουμε (προαιρετικά) μαζί τον λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και 
να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα που συμπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του Θριάμβου στην περιοχή La Defense, το 
κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ, την Αψίδα του Θριάμβου και τόσα άλλα! 

2η Ημέρα: ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΦΈΛ – ΒΈΡΣΑΛΛΙΈΣ – ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Αφού πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, θα επισκεφτούμε τον περίφημο πύργο του Άιφελ, ο οποίος προφανώς δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Χιλιάδες ταξιδιώτες από 
κάθε γωνιά της γης επισκέπτονται κάθε χρόνο τον πιο γνωστό “πύργο” του κόσμου. Απίστευτη θέα σε όλο το Παρίσι, δείτε από ψηλά τον Σηκουάνα, το Λούβρο, το Grand Palais, 
τη Μονμάρτη, το Notre-Dame, τα Ηλύσια πεδία κα. Στη συνέχεια περπατήστε και φωτογραφηθείτε στους υπέροχους κήπους του Eiffel Tower, champ de Mars. Τώρα μπορείτε να 
αξιοποιήσετε τον χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε ή να μας ακολουθήσετε σε μια προαιρετική εκδρομή (ελάχιστη συμμετοχή 20 ατόμων)  στα περίφημα ανάκτορα των 
Βερσαλλιών. Εδώ θα ακούσουμε με λεπτομέρεια την πορεία του Βασιλιά Ήλιου και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης από το μηδέν.  
Αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά σχεδιασμένους κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να δείτε μεμονωμένα τα βασιλικά διαμερίσματα και την περίφημη αίθουσα 
των κατόπτρων. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στα Ηλύσια Πεδία . Θα ξεκινήσετε από την Αψίδα του Θριάμβου, όπου θα κατηφορίσετε τη φωταγωγημένη οδό με 
κατεύθυνση προς την πλατεία Ομονοίας. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να ανηφορήσουν και πάλι, ή να κατευθυνθούν προς το παγκοσμίου φήμης Buddha bar. Συνεχίστε την βόλτα,  
περνώντας από την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, κατευθυνθείτε προς την Όπερα Γκαρνιέ και καθίστε στο Καφέ της ειρήνης (Καφέ Ντε Λα Πε). Εναλλακτικά, προτείνουμε μια 
βόλτα με τα περίφημα μπατώ στο Σηκουάνα. Μια εμπειρία που συνηθίζουν οι επισκέπτες του Παρισιού και θα σας μείνει αξέχαστη.

3η Ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
Την σημερινή ημέρα μπορείτε να αξιοποιήσετε με όποιο τρόπο επιθυμείτε.  
Παράλληλα σας έχουμε 2 μοναδικές προαιρετικές προτάσεις :

Έπίσκεψη στην DISNEYLAND PARIS  
Με την καθοδήγηση του συνοδού, αφιερώστε την ημέρα στον κόσμο των ονείρων της Disney. Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά 
θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε 
με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια 
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και 
ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. 

Ημερήσια εκδρομή στη Νορμανδία  
Εάν θέλετε να εξερευνήσετε την γαλλική επαρχία, σας προτείνουμε μια ολοήμερη  εκδρομή στην πανέμορφη, αρχοντική και ιστορική Νορμανδία, που βρίσκεται στις ακτές 
του Ατλαντικού. Συγκεκριμένα επισκεπτόμαστε την παραλιακή Ντοβίλ όπως και το μεσαιωνικό χωριουδάκι Ονφλέρ, απ΄όπου ξεκίνησαν όλοι οι μεγάλοι θαλασσοπόροι για τις 
εξερευνήσεις τους στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.

4η Ημέρα: ΜΟΥΣΈΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ – ΚΗΠΟΣ ΚΈΡΑΜΈΙΚΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΈΛΈΥΘΈΡΟΣ – ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, ένα από τα σημαντικότερα παγκοσμίως. Στον χρόνο που μας αναλογεί επιλέξαμε τα πιο ενδιαφέροντα 
για τους Έλληνες επισκέπτες.  Φυσικά θα δούμε στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, την 
“Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του Παρθενώνα,  το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α. Προχωρώντας θα δούμε τον πιο διάσημο πίνακα του Ντα 
Βίντσι, την περίφημη Τζοκόντα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους Κήπους του Κεραμεικού,  τον  άλλοτε βασιλικό κήπο του Λούβρου. Τελειώνοντας, 
χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μετάβαση  στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΜΣΤΈΡΝΤΑΜ - BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος και απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο Schiphol στο Άμστερνταμ. Στο δρόμο για το ξενοδοχείο θα πάρουμε μια πρώτη γεύση 
από την φημισμένη πόλη. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Amsterdam. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο συναντώντας την Waterlooplein, θα δούμε την 
πλατεία Ρέμπραντ, το παζάρι των λουλουδιών, την Rokin και την κεντρική πλατεία Dam. Αμέσως μετά μπορείτε να συνεχίσετε την διασκέδαση σας στις παραδοσιακές ολλανδικές παμπ 
ή εστιατόρια της περιοχής.

2η Ημέρα: ΑΜΣΤΈΡΝΤΑΜ - ΠΈΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - COSTER DIAMONDS – ΦΟΛΈΝΤΑΜ - ΜΑΡΚΈΝ 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για μια ημέρα αφιερωμένη στην φημισμένη πρωτεύουσα. Μια ξεχωριστή πόλη, τόσο διαχρονικά ρομαντική όσο και σύγχρονη. H 
πόλη συνθέτει την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου, που η πληθώρα των καναλιών, με την πολυπολιτισμικότητα των κατοίκων της, την καθιστούν μια από 
τις γνωστότερες, μητροπόλεις της Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης, το οποίο οριοθετείται από τρία κύρια ημικυκλικά κανάλια (και αμέτρητα άλλα 
περιμετρικά), που ενώνονται μεταξύ τους με περισσότερες από 1000! μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες, για να δούμε μεταξύ άλλων το επιβλητικό ‘Rijksmuseum’, την 
πανύψηλη ‘Δυτική Εκκλησία’, το μοναδικό ‘Παλάτι του Βασιλιά’ στην κεντρική πλατεία Dam, τον ‘πλωτό’ Κεντρικό Σταθμό, μαζί με πολλά ακόμη στοιχεία μιας πόλης που 
‘επιπλέει’ στη θάλασσα. Θα διασχίσουμε στο ιστορικό κέντρο την Waterlooplein, την πλατεία Ρέμπραντ, το παζάρι των λουλουδιών, την Rokin και την κεντρική πλατεία Dam. 
Στην Πλατεία των Μουσείων θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της πόλης, τον οίκο COSTER DIAMONDS, όπου θα γνωρίσουμε τη διαδικασία επεξεργασίας των 
διαμαντιών, από το αρχικό έως το τελικό στάδιο, ενώ στη συνέχεια μπορούμε να δούμε ιστορικά ‘κομμάτια’ και πληθώρα διαμαντιών μέσα από την τεράστια συλλογή κοσμημάτων 
του οίκου. Από εδώ, σας προτείνουμε να συνεχίσουμε με μια υπέροχη κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης, για να απολαύσουμε την αρχιτεκτονική και τη συναρπαστική θέα 
στα διάσημα ορόσημα της πόλης. Δείτε τα κτίρια του 17ου αιώνα που πλαισιώνουν τα διάσημα κανάλια, καθώς και νέα κομψά κτίσματα που μας φέρνουν στον 21ο αιώνα του 
Άμστερνταμ. Περάστε από το Μουσείο Ερμιτάζ και, στη συνέχεια, γλιστρήστε δίπλα από τη Skinny Bridge, το κομψό Amstel Hotel και τη γοητευτική γειτονιά του Grachtengordel. 
Το μεσημέρι σας προτείνουμε μια γοητευτική προαιρετική εκδρομή στα γραφικά ψαροχώρια, το Φόλενταμ (Volendam) και το Μάρκεν (Marken). Το πρώτο, αυτή η μικρή πόλη στο 
Ijsselmeer (Άισελμεερ) διατηρεί ακόμη την αυθεντική ατμόσφαιρα ενός χωριού ψαράδων. Εδώ μπορείτε να συναντήσετε ακόμη κάτοικους με παραδοσιακές φορεσιές, στενά μπούστα, 
δαντελένια καπέλα με φτερά και ποδιές οι γυναίκες, φαρδιά παντελόνια και μάλλινες μπλούζες οι άντρες και τα χαρακτηριστικά ξύλινα σπιτάκια βαμμένα φυσικά σε άσπρες και 
πράσινες αποχρώσεις. Το ίδιο θα συναντήσουμε και στο Μάρκεν, που βρίσκεται σε νησάκι, ένα χωριό μέσα στη φύση ξύλινα σπίτια με πολύ ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, με διαφορετικά 
μοναδικά χρώματα και φροντισμένους κήπους. Επιστροφή στο Άμστερνταμ.

3η Ημέρα: ΑΜΣΤΈΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΝΤΈΛΦΤ- ΒΡΥΞΈΛΛΈΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αφήνουμε το όμορφο περιβάλλον του Άμστερνταμ, για την κοσμοπολιτική Χάγη στην οποία φτάνουμε σε λιγότερο από 1 ώρα. Έδρα του Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου, της κυβέρνησης, των Βασιλέων (εδώ είναι και το Παλάτι), του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά και Διεθνών Οργανισμών και του Διεθνούς Δικαστηρίου, (το περίφημο 
«Παλάτι της Ειρήνης»). Τα μοναδικής αξίας κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες, συγκροτούν την πιο κομψή ολλανδική πόλη. Τρεις βασικές πλατείες και ένα δίκτυο 
πεζοδρόμων χαρακτηρίζουν το κέντρο. Επόμενος σταθμός η μεσαιωνική Ντελφτ, πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μια ιστορική πόλη με πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο, 
ευρύχωρες πλατείες και μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Συνεχίζουμε για τον τελικό μας σημερινό προορισμό, τις Βρυξέλλες. Θα ξεκινήσουμε με μια πανοραμική ξενάγηση στην 
πρωτεύουσα του Βελγίου όπου θα δούμε το Atomium, τα Βασιλικά Παλάτια του Λακεν με τον ομώνυμο Βασιλικό Ναό, το Γιαπωνέζικο Πύργο με την Κινέζικη Παγόδα, την Πλατεία Grand 
Sablon με τον ομώνυμο Ναό της Παναγίας Γοτθικού ρυθμού, το Εθνικό Ωδείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το Μουσείο Καλών Τεχνών, τη Βασιλική πλατεία με τα Βασιλικά Ανάκτορα, την 
«Ευρωπαϊκή Γειτονιά», όπου εδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι αντιπροσωπείες των κρατών-μελών της Ε.Ε., την Αψίδα του Θριάμβου, τον Καθεδρικό 
Ναό και θα καταλήξουμε στην Grand Place, μια από τις πιο όμορφες πλατείες της Ευρώπης με το Δημαρχείο και τα σπίτια των συντεχνιών. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση.

4η Ημέρα: ΒΡΥΞΈΛΛΈΣ - ΝΤΙΝΑΝΤ - ΛΟΥΞΈΜΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ένα από τα μικρότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την διαδρομή θα διασχίσουμε το Βελγικό νότο, μέσα από την πεδιάδα με τις καταπράσινες 
εκτάσεις, τα γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα. Η διαδρομή μας στη Βαλλονία θα οδηγήσει σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις, την Ντινάντ, γενέτειρα του Σαξ 
(σαξόφωνο), όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ και περίπατο στον ποταμό Λέσσε. Συνεχίζοντας την πορεία μας προς το Λουξεμβούργο, θα μας συνεπάρει η εναλλαγή φυσικών τοπίων 
του νοτιοανατολικού Βελγίου. Φθάνοντας, θα αντικρίσουμε την πόλη που κατά ένα μεγάλο μέρος είναι χτισμένη μέσα σε χαράδρα και σήμερα αποτελεί ένα από τα κέντρα λήψεως 
αποφάσεων, φιλοξενώντας πληθώρα Ευρωπαϊκών οργανισμών και τραπεζικών ιδρυμάτων. Μεταξύ άλλων, θα δούμε τον καθεδρικό Ναό της Παναγίας, την εντυπωσιακή Κόκκινη 
γέφυρα με την υπέροχη θέα, το θαυμαστό κτίριο της Φιλαρμονικής και την κεντρική πλατεία «των όπλων» - Place d’ Armes. Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες.

5η Ημέρα: ΒΡΥΞΈΛΛΈΣ - ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ
Αν νομίζετε πως δεν υπάρχουν άλλα όμορφα μέρη σε αυτές τις περιοχές, περιμένετε το τέλος της σημερινής ημέρας. Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για τη Γάνδη. Θα 
επισκεφθούμε το κέντρο της πόλεως, όπου θα δούμε το δημαρχείο, το Διοικητήριο, το ναό του Αγ. Νικολάου, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτιου και θα γνωρίσουμε την πόλη που 
υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Συνεχίζουμε για τη διάσημη Μπρυζ, μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης. Μια πόλη, όπου ο χρόνος 
δείχνει να έχει σταματήσει στον Μεσαίωνα! Μεταξύ άλλων, το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, ο Ναός της Παναγίας, η 
πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το διοικητήριο, και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες.

6η Ημέρα: ΒΡΥΞΈΛΛΈΣ – ΒΑΤΈΡΛΩ - ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Τελευταία μας ημέρα σήμερα, οπότε ο χρόνος είναι στη διάθεσή σας για να τον αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Εμείς σας προτείνουμε μια προαιρετική επίσκεψη 
στο Βατερλό, το χώρο, όπου ο Δούκας του Ουέλινγκτον κατανίκησε τον Ναπολέοντα, μια ήττα που σήμαινε το οριστικό τέλος της εξουσίας του μεγάλου αυτού 
στρατηλάτη και την εξορία του στο νησί της Αγίας Ελένης. Εδώ κυριαρχεί ο λόφος του λιονταριού, ένα τεχνητό δημιούργημα ύψους 43μ. και περιφέρειας 520μ. 
με ένα άγαλμα λιονταριού στην κορυφή του, από την κορυφή του οποίου μπορεί να απολαύσει κάποιος τη θέα της περιοχής που έγινε η μάχη του Βατερλό. Στους 
πρόποδες αυτού του λόφου υπάρχει το Waterloo Battlefield Visitors Center ή το Memorial 1815 που είναι μια ολόκληρη εμπειρία, κάτι περισσότερο από απλά ένα 
μουσείο, το οποίο και θα επισκεφθούμε. Επιστροφή στις Βρυξέλλες. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά για την πτήση της επιστροφής.

Benelux - Φλαμανδία Κάτω Χώρες
ΝΈΟ 

ανανεωμένο

πρόγραμμα! 

6
ημέρες

Από τα μυστικά της Φλάνδρας, στο Βασίλειο της Τουλίπας
Μία αποκλειστική 

αναχώρηση 

10  Αυγούστου

● Ολλανδία
● Βέλγιο

● Δουκάτο Λουξεμβούργου 
● Άμστερνταμ  

● Αμβέρσα
● Βαλλονία

● Ντινάντ 
● Βρυξέλλες

● Γάνδη
● Μπρίζ

● Χάγη
● Ντέλφτ 

Λίγα είναι τα ταξίδια που σε 6 μέρες μπορείς να δεις 10 υπέροχες Ευρωπαϊκές πόλεις! 
Πόλεις που μόνο ασήμαντες δεν μπορείς να τις πεις. Πόλεις αναβαθμισμένες, προηγμένες, μοντέρνες, με γραφικά κανάλια, μοναδικές πλατείες και 
ιστορικά κέντρα, πόλεις προοδευτικές και παράλληλα πλούσιες σε ιστορία.
Έξι ημέρες γεμάτες εικόνες, γεύσεις, πληροφορίες και εμπειρίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει κάθε μία από τις δέκα πόλεις που θα επισκεφθούμε για 
το δικό της μοναδικό λόγο αλλά και η εκάστοτε επαρχία. Ιστορικά γεγονότα, γαστρονομικές εμπειρίες, αλλά και φυσικά τοπία που θα σας μείνουν 
αξέχαστα, είναι κάποια από αυτά που σας επιφυλάσσει το συγκεκριμένο ταξίδι.
Ένα ταξίδι που όταν επιστρέψετε, θα είστε σίγουροι πως θέλετε να πραγματοποιήσετε ξανά και θα το προτείνετε ανεπιφύλακτα στους δικούς σας 
ανθρώπους.

Απευθείας πτήσεις για Άμστερνταμ και επιστροφή από Βρυξέλλες

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Πανόραμα Πορτογαλίας

8
ημέρες

πτήσεις 

Aegean
Airlines

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

6, 15, 16, 22, 29, 30
Ιουλίου

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26
Αυγούστου

● Λισσαβώνα
● Πόρτο

● Μπράγκα
● Γκιμαράες  

● Ναζαρέ
● Όμπιτους

● Αβέιρο 
● Μπουσάκου

● Σίντρα – Κασκάις – Εστορίλ
● Μπατάλια

● Κοΐμπρα
● Φάτιμα 

Η χώρα που αποτελούσε τον κρυφό παράδεισο της Ιβηρικής, αυτή η μικρή και πολύχρωμη χώρα έχει καταφέρει να διατηρήσει στις 
παραδοσιακές γωνιές της μια αυθεντικότητα που σπάνια συναντάται σε τουριστικούς προορισμούς. Οι κοσμοπολίτες θα λατρέψουν την 
ηλιόλουστη και ατμοσφαιρική Λισαβόνα, την πόλη των επτά λόφων και του σύγχρονου fado, τον πρώτο σε προτίμηση τουριστικό προορισμό 
της χώρας – ειδικά για τους Έλληνες. 

Έχουμε ετοιμάσει για εσάς ένα πλήρες πρόγραμμα που περιλαμβάνει τα καλύτερα μέρη που μπορεί να δει κανείς σε 8 ημέρες, πολυτελή 
ξενοδοχεία 4* και έναν εξαιρετικό έμπειρο συνοδό. Εσείς κάντε την κράτησή σας και απολαύστε ένα υπέροχο ταξίδι που δεν πρέπει να λείπει 
από τη λίστα σας

1η Ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΦΑΤΙΜΑ – ΚΟΙΜΠΡΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 08.30 και απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο του Μπέργκαμο. Άφιξη στις 11.40 και 
περιήγηση στην Παλιά Άνω πόλη, ένα μέρος όπου η ομορφιά βασιλεύει, θαυμάζοντας υπέροχα τοπία και υπέροχη αρχιτεκτονική. Πρώτα 
θα ανέβουμε με τον Παλιό Οδοντωτό στην Πλατεία Ντελέ Σκάρπε. Αφού επισκεφτούμε το αρχαίο οχυρό που ονομάζεται Rocca για να 
απολαύσετε πλήρως την εκπληκτική θέα από εδώ, κατά μήκος των Ενετικών Τειχών, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
Ουνέσκο, ο κεντρικός δρόμος μας οδηγεί στην Παλιά Πλατεία (Piazza Vecchia), την όμορφη καρδιά της πόλης, που φιλοξενεί μια από τις 
αρχαιότερες βιβλιοθήκες της Ιταλίας μαζί με τον πύργο ύψους 52 μέτρων, στον οποίο μπορείτε να σκαρφαλώσετε είτε με τις σκάλες είτε με 
τον ανελκυστήρα. Απολαμβάνοντας το τυπικό γλυκό του Μπέργκαμο, Πολεντίνα (Πολέντα Αί Οζέι) και έναν ιταλικό εσπρέσο, συνεχίζουμε για 
τους θησαυρούς που αγκαλιάζουν την Πλατεία του Καθεδρικού ναού του Αγίου Αλεξάνδρου (Piazza Duomo), ενώ τα Μουσεία στην Πλατεία 
της Τσιταντέλα (Piazza della Cittadella) προσφέρουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στην επιστήμη και την τέχνη. Αφήνουμε το αριστοκρατικό 
Μπέργκαμο και αναχωρούμε για το Μέστρε για να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε μια Προαιρετική βόλτα 
με το καραβάκι στην ονειρική ΒΕΝΕΤΙΑ BY NIGHT και στο ωραιότερο Σαλόνι του κόσμου, την Πλατεία του Αγίου Μάρκου για να απολαύσετε 
έναν καφέ στο Φλοριάν ή φαγητό στα σοκάκια της ανάμεσα στα κανάλια ή στο Ριάλτο. Επιστροφή αργά το βράδυ στο ξενοδοχείο μας για 
διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: ΚΟΐΜΠΡΑ – ΜΠΟΥΣΑΚΟ - ΑΒΈΙΡΟ - ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Πόρτο .Πρώτη μας στάση στο δάσος Μπουσάκο το εθνικό δάσος των Πορτογάλων κι ένα από τα 
πλουσιότερα της Ευρώπης σε φυτά. Στη διαδρομή μας θα κάνουμε μια στάση στη πόλη των καναλιών ,τη “Βενετία της Πορτογαλίας” το 
Αβέιρο, όπου θα θαυμάσουμε τις βάρκες που μοιάζουν με παραδοσιακές γόνδολες της Βενετίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Πόρτο 
μια πόλη που αντιπροσωπεύει την παράδοση ,τις ανθρώπινες αξίες , τη σκληρή δουλειά και τη δύναμη της ψυχής του Πορτογαλικού έθνους.  Η πόλη έδωσε επίσης το όνομα της στο 
ομώνυμο ξακουστό κρασί “ Πόρτο” που παράγεται από την καλλιέργεια ποικιλιών αμπελιού ύστερα από καθοδήγηση μιας βρετανικής κοινότητας που αναπτύχθηκε στο λιμάνι της 
πόλης. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Douro και απλώνεται αρμονικά στους λόφους διατηρώντας ακόμη και σήμερα 
την μεσαιωνική της άποψη. Στην περιοχή Ριμπέιρα, κατά μήκος του ποταμού, εκτείνονται οι παλιές συνοικίες με τα πολλά παραδοσιακά καταστήματα και την ανοιχτή αγορά που 
βρίσκεται στην αποβάθρα, από όπου παλαιότερα φόρτωναν στις χαρακτηριστικές βάρκες το ομώνυμο κρασί. Στην άνω πόλη θα περιηγηθούμε στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού και 
το παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χρυσοποίκιλτο ναό του Αγίου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, όπου στεγάζεται το Εμπορικό Επιμελητήριο 
και παλαιότερα το χρηματιστήριο. Τέλος θα επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης, όπου για πολλά χρόνια ωριμάζει το περίφημο κρασί “ΠΟΡΤΟ” και θα έχουμε τη χαρά να 
γευθούμε σε ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι “calice” την υπέροχη γεύση του και το πλούσιο άρωμα του. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: ΠΟΡΤΟ – ΜΠΡΑΓΚΑ – ΓΚΙΜΑΡΑΈΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία του Μίνιου. Πρώτος σταθμός της διαδρομής μας θα είναι η Μπράγκα όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό και 
το ιερό του Ιησού που παρουσιάζει σημαντικά δείγματα στυλ Μπαρόκ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Γκιμαράες το λίκνο του Πορτογαλικού έθνους.που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα 
της Πορτογαλίας. Είναι η γενέτειρα πόλη της Πορτογαλικής εθνικότητας καθώς και η πόλη στην οποία γεννήθηκε ο πρώτος βασιλιάς της Πορτογαλίας ο  « Αλφόνσο Α »  Θα δούμε το 
κάστρο της περιοχής και το ιστορικό κέντρο , τα οποία αποτελούν μνημεία ιστορικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΑΤΑΛΙΑ - ΝΑΖΑΡΈ - ΟΜΠΙΤΟΥΣ - ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Αναχώρηση το πρωί με προορισμό την Λισαβόνα. Πρώτος μας σταθμός ο ναός της Μπατάλια, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την προστασία της UNESCO. Στη 
συνέχεια θα πάμε στο τουριστικό ψαροχώρι του ατλαντικού τη Ναζαρέ. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη λόγω της εγκαρδιοτητας και της ζωντάνιας που θα εισπράξετε από 
τους κατοίκους της καθώς και από την μοναδική αίσθηση που σας δημιουργεί ένα μικρό χωριό που εμποτίζεται με την παράδοση και όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε 
την τοπική κουζίνα. Τέλος θα επισκεφθούμε επίσης το πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους. Θα περπατήσουμε στα στενά σοκάκια ανάμεσα σε λευκά σπιτάκια 
στολισμένα με πολύχρωμα λουλούδια και θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα από τα τείχη ύψους 13 μέτρων που περιστοιχίζουν περιμετρικά το χωριό.   Άφιξη αργά το απόγευμα 
στην Λισσαβώνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση.

6η Ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην γραφική και φιλόξενη πόλη, που παρόλο τις συνεχόμενες επιδρομές των βαρβαρικών λαών για πολλούς αιώνες, διατηρεί έως και 
σήμερα το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης και ίσως το πιο όμορφο και περίτεχνο παγκοσμίως είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, 
όπου θα θαυμάσουμε μια μοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή που χρονολογείται ανάμεσα στον 17ο και 19ο αιώνα. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το 
πιο εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου, που χτίστηκε το 1502 κατόπιν εντολής του βασιλιά Manuel I για να τιμήσει τη μνήμη του Vasco da Gama για την 
επιτυχή επιστροφή του από την Ινδία. Τέλος θα επισκεφθούμε το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι 
θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γης. Αυτός ο περίφημος πύργος που φαντάζει περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό κάστρο, χτίστηκε το 1515 κοντά στις όχθεις του ποταμού TEJO για 
να προστατεύσει τις εκβολές του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. To βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά 
πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια Amalia Rodriguez. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η Ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ – ΣΙΝΤΡΑ – ΚΑΣΚΑΙΣ – ΈΣΤΟΡΙΛ – ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ – ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΈΘΝΩΝ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μία  ιδιαίτερα απολαυστική εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας, στη Σίντρα θερινή κατοικία των βασιλέων, το Κασκάις που είναι ένα 
πολύ όμορφο ψαροχώρι , το Εστορίλ το τουριστικό θέρετρο της Πορτογαλίας και το Cabo da Roca, το δυτικότερο σημείο της Ευρωπαϊκής ηπείρου και της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό 
ωκεανό. Επιστροφή στη Λισαβόνα που θα τελειώσουμε την σημερινή μας εκδρομή στο Πάρκο των Εθνών που κατασκευάστηκε για την Διεθνή Έκθεση EXPO 1998 απ’ όπου θα μπορούμε 
να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων και την γέφυρα VASCO DA GAMA. Στο ίδιο πάρκο υπάρχει και το ενυδρείο της Λισσαβώνας OCEANARIO. Διανυκτέρευση. 

8η Ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ – ΠΤΗΣΗ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα μας στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Γεμάτοι αναμνήσεις πετάμε πίσω στην Ελλάδα. Άφιξη στην πόλη μας ,
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Έλάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε..
• Νέο ανανεωμένο αποκλειστικό πρόγραμμα 
• Διάφορες λύσεις για τη διαμονή σας από οικονομικά μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης 
• Ιδανική κατανομή του χρόνου για να μπορέσετε να δείτε τα σημαντικότερα αξιοθέατα των περιοχών αυτών αλλά ταυτόχρονα να 

έχετε και χρόνο ελεύθερο για να τον αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε 
• Στόχος του προγράμματος είναι εκτός από τα αξιοθέατα να βιώσετε και τον καθημερινό τρόπο ζωής των τοπικών 
• Έμπειρο συνοδό - τοπικό φίλο  

1η Ημέρα: Θεσσαλονίκη - Πτήση για Βαρκελώνη
Η συγκέντρωση μας είναι Σάββατο βράδυ στις 20.30 στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στο counter της AEGEAN AIRLINES με προορισμό τη Βαρκελώνη. 
Η πτήση πραγματοποιείται αποκλειστικά για εσάς που ταξιδεύετε μαζί μας, οπότε δεν θα αργήσουμε να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο. 
Θα φτάσουμε στις 23.50 στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, για να είμαστε πανέτοιμοι και ξεκούραστοι 
το πρωί να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι.

2η Ημέρα: Βαρκελώνη – Ξενάγηση πόλης - Camp Nou - La Sagrada Familia - Γοτθική συνοικία - Las Ramblas   
Flamenco dance night
Mετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας περιήγηση διασχίζοντας την λεωφόρο diagonal, με το περίφημο 
Camp Nou ένα από τα ιστορικότερα γήπεδα ποδοσφαίρου της Ευρώπης και έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρτσελόνα. Η επίσκεψη 
στους εσωτερικούς χώρους και στο MESSI SPACE είναι μια συναρπαστική εμπειρία για φίλους του ποδοσφαίρου και μη. Συνεχίζουμε με 
την πλατεία Ισπανίας, την λεωφόρο Ντιαγκονάλ, το κτίριο Λα Πεδρέρα, την πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του Κολόμβου στο λιμάνι, την 
Μπαρτσελονέτα, την Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο λιμάνι της Βαρκελώνης. Καταλήγουμε 
στο αριστούργημα του Καταλανού Antoni Gaudi την περίφημη Βασιλική της La Sagrada Familia (Άγια Οικογένεια). Πρόκειται για μια γιγαντιαία 
Βασιλική που βρίσκεται υπό κατασκευή από το 1882 και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί για πολλά χρόνια ακόμη. Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO ενώ το Νοέμβριο του 2010 εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ ώστε να μπορεί πλέον να 
τελεστεί εκεί η Θεία Λειτουργία. Θα καταλήξουμε στην πλατεία Καταλονίας, όπου ξεκινάμε πεζοί να γνωρίσουμε την παλιά πόλη, τη γοτθική 
συνοικία, τον Καθεδρικό ναό και την πλατεία του Αγίου Ιακώβου. Εδώ έχετε χρόνο να  περιπλανηθείτε στο κέντρο της πόλης στην περιοχή της 
κοσμοπολίτικης οδού Ramblas, να απολαύσετε την μοναδική πόλη με τον τρόπο που θέλετε και να επιστρέψετε στο ξενοδοχείο εξ ιδίων, όποια ώρα επιθυμείτε. Το βράδυ έχουμε μια 
πρόταση για εσάς, να έρθετε προαιρετικά μαζί μας σε ένα παραδοσιακό Flamenco Dance night από τα βάθη της Ανδαλουσίας!

3η Ημέρα:  Βαρκελώνη - περιήγηση πόλης - Λόφος Μονζουίκ - Ισπανικό χωριό - Ολυμπιακό χωριό - Barceloneta - Parque Guell - El Born    
Santa Maria del Mar
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα συνεχίσουμε και σήμερα με περιήγηση στην φημισμένη πόλη. Σειρά έχει η επίσκεψη σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Βαρκελώνης, ο λόφος 
Μονζουίκ με την υπέροχη θέα. Δείτε το Ολυμπιακό Στάδιο που φιλοξένησε την Ολυμπιάδα το 1992 και φωτογραφηθείτε με φόντο όλα τα ενδιαφέροντα κτίρια της Βαρκελώνης. Ο 
λόφος πέρα από τα πολλά κτίρια που φιλοξενεί αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για περίπατο και αναπόσπαστο κομμάτι της επίσκεψής στην Βαρκελώνη. Θα δούμε επίσης το περίφημο 
Ισπανικό χωριό, ένα ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι πως δεν πρόκειται για μινιατούρες μνημείων, όπως υπάρχουν σε 
πολλές χώρες, αλλά κτίρια σε πραγματικό μέγεθος! Συνεχίζουμε για το Ολυμπιακό χωριό, το Ολυμπιακό λιμάνι και την Barceloneta, το παλιό ψαροχώρι με τις πανέμορφες παραλίες. 
Θα περάσουμε από την Plaza Catalunya και θα φτάσουμε στον πεζόδρομο Las Ramblas, με την αγορά των λουλουδιών, τους υπαίθριους καλλιτέχνες και την αστείρευτη ζωντάνια του. 
Φυσικά εδώ θα έχετε χρόνο για να κάνετε αυτό που εσείς επιθυμείτε στην καρδιά της πόλης.  Για το απόγευμα ελάτε μαζί μας σε μία προαιρετική ξενάγηση στην “άλλη Βαρκελώνη”. 
Θα δούμε το περίφημο Parque Guell, έργο του Antonio Gaudi, παράδειγμα αρμονίας της φύσης και αρχιτεκτονικής, που έχει ανακηρυχθεί παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO. Διασχίζοντας τα ακριβότερα προάστια της πόλης, θα προσεγγίσουμε το ιστορικό κέντρο και τα στενάκια της συνοικίας El Born, όπου θα δούμε την εκκλησία Santa Maria 
del Mar, μοναδικό δείγμα γοτθικής αρχιτεκτονικής..

4η Ημέρα: Βαρκελώνη – Τζιρόνα – Φιγκέρες - Μουσείο Νταλί
Η σημερινή μας μέρα θα αρχίσει από την Τζιρόνα (Girona), μια πανέμορφη πόλη στις όχθες του ποταμού ΟΝΥΑΡ με πανέμορφα ζωγραφιστά σπίτια. Θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό 
της πόλης και θα περπατήσουμε στην πρώην εβραϊκή συνοικία, όπου ζούσαν οι Σεφαρδίτες - οι Εβραίοι της Ισπανίας. Μετά από έναν καφέ θα συνεχίσουμε προς το Φιγκέρες (Figueres), 
την πόλη του Σαλβαδόρ Νταλί. Στο μουσείο του θα δούμε την μεγαλύτερη συλλογή έργων του παγκοσμίως, από τα νεανικά του χρόνια έως τον θάνατό του. Σε πολλά από τα έργα του 
εμφανίζεται η Γκαλά, η γυναίκα και ο έρωτας της ζωής του, ενώ στο κέντρο του μουσείου βρίσκεται ο τάφος του, στον χώρο και στην πόλη που τον τίμησε όσο κανείς άλλος. Βγαίνοντας 
από το μουσείο απολαύστε την έκθεση κοσμημάτων, που αποτελείται από 37 μοναδικά κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην 
Βαρκελώνη. Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Βαρκελώνη - Έλεύθερη ημέρα
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο ετοιμαστείτε για μια χαλαρή μέρα, που μπορείτε να κάνετε ότι θέλετε! Ωραίο ακούγεται αλλά στην πράξη είναι ακόμα καλύτερο, ιδίως όταν βρίσκεσαι 
σε αυτή την πόλη. 

6η Ημέρα: Βαρκελώνη - Ζωολογικός κήπος - Δελφινάριο – Barceloneta
Πρωινό και έπειτα θα επισκεφτούμε στην πανέμορφη παραθαλάσσια γειτονιά της La Barceloneta, έναν πολυχώρο δραστηριοτήτων και ξεκούρασης για όλες τις ηλικίες . Πρόκειται 
για τον φημισμένο Ζωολογικό Κήπο της πόλης και το Δελφινάριο. Απολαύστε το show με τα δελφίνια που εντυπωσιάζει μικρούς και μεγάλους. Στη συνέχεια  ελεύθερος χρόνος να 
περπατήσετε στον παραθαλάσσιο πεζόδρομο, περιστοιχισμένο με μεγάλους φοίνικες, έχοντας την δυνατότητα να απολαύσετε ένα υπέροχο γεύμα ή cocktail στα αμέτρητα υπαίθρια 
εστιατόρια ή μπαρ με θέα την θάλασσα. Σας προτείνουμε να έχετε μαζί σας μαγιό για μερικές βουτιές στη διάσημη παραλία της πόλης. 

7η Ημέρα: Μονσεράτ - Αβαείο Βενεδικτίνων - Μαύρη Παναγία - Μουσείο Τέχνης - τρένο Cremallera - Terrassa - La Seu d’Egara - Κάστρο Vallparadis
Πρωινό και αναχώρηση προαιρετικά για το Όρος Μονσεράτ που είναι από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά πάρκα και πολιτιστικό μέρος. Βρίσκεται 50 χιλιόμετρα έξω 
από την Βαρκελώνη και αποτελεί έκπληξη για κάθε τουρίστα. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση μας με το Αβαείο των Βενεδικτίνων, είναι χτισμένο ανάμεσα στους 
τεράστιους βράχους του βουνού. Στη συνέχεια κάτι που δεν πρέπει να παραλείψουμε είναι η επίσκεψη στην Βασιλική του Μονσεράτ για να δούμε την Μαύρη Παναγία, 
προστάτιδα της Καταλονίας που σύμφωνα με τον μύθο ανακαλύφθηκε από τους βοσκούς της περιοχής τον 9ο αιώνα. Εν συνεχεία κάτι που αξίζει την προσοχή μας είναι 
το Μουσείο Τέχνης του Μονσεράτ, το οποίο διαθέτει μια τεράστια συλλογή αριστουργημάτων από γνωστούς καλλιτέχνες όπως El Greco, Caravaggio και Berruguete.  
Τέλος για να φτάσετε στην κορυφή του βουνού υπάρχουν δύο τρόποι: Ένας είναι με τελεφερίκ που η ανάβαση διαρκεί 5 λεπτά και ο δεύτερος τρόπος είναι με το τρένο Cremallera 
που η διαδρομή θα διαρκέσει 15 λεπτά. Ελεύθερος χρόνος και έπειτα θα αναχωρήσουμε για την Τεράσα η οποία συμμετείχε σημαντικά στην βιομηχανική ανάπτυξη της Καταλονίας. 
Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση μας με το καλύτερο διατηρημένο ανά τα χρόνια εκκλησιαστικό συγκρότημα των Βησιγότθων La Seu d’Egara. Συνεχίζουμε για το Κάστρο Vallparadis 
που μετέπειτα μετατράπηκε σε αρχοντικό και σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο Terrassa. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για φαγητό και καφέ και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας

8η Ημέρα: Βαρκελώνη - Προαιρετική εκδρομή στην Ανδόρα – Μανρέσα - Έπιστροφή
Πρωινό και αναχώρηση για το ανεξάρτητο κρατίδιο της Ανδόρρα. Φωλιασμένο στη καρδιά των Πυρηναίων, στα σύνορα Ισπανίας και Γαλλίας εκτός από τις φυσικές 
του ομορφιές προσφέρει και μια πλούσια σε αφορολόγητα είδη αγορά. Χρόνος ελεύθερος για να κάνετε τις αγορές σας ή να περπατήσετε στα γραφικά δρομάκια 
της πόλης. Επόμενη στάση η πανέμορφη μεσαιωνική πόλη της Καταλονίας, η Μανρέσα η οποία αποτελεί αυτόνομη κοινότητα. Άφιξη και αμέσως θα ξεκινήσουμε 
την περιήγηση μας, βλέποντας 2 σημαντικές εκκλησίες, την Santa María de la Seo, την λεγόμενη κίτρινη εκκλησία και την εκκλησία του San Ignacio η οποία είναι 
χτισμένη πάνω από την σπηλιά που προσευχόταν και διαλογιζόταν ο Άγιος Ιγνάτιος της Loyola. Στη συνέχεια σας προτείνουμε να επισκεφτείτε  το Κέντρο Ερμηνείας 
της Carrer del Balç που βρίσκεται σε ένα παλιό αρχοντικό και επιτρέπει στους επισκέπτες να θαυμάσουν και να ανακαλύψουν πως ήταν η Μανρέσα τον 14ο αιώνα. 
Τέλος, ελεύθερος χρόνος να περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της πόλης και έπειτα αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης για την πτήση επιστροφής. 
Επιβίβαση στο αεροσκάφος της Aegean Airlines και άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Κλασική Ισπανία

8
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

6, 13 Αυγούστου

30 Ιουλίου

 
 Ένα από τα πιο δημοφιλή ταξίδια, που όμως δεν μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί κάθε χρόνο λόγω έλλειψης 
απευθείας πτήσεων για Ισπανία από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”. Φέτος σε συνεργασία με την Aegean Airlines 
προγραμματίσαμε 3 μοναδικές αναχωρήσεις στην καρδιά του καλοκαιριού για να μπορέσετε να απολαύσετε αυτές τις 
υπέροχες περιοχές. Αμέτρητα αξιοθέατα, πλούσια ιστορία, τέχνη, αρχιτεκτονική, αρχαίες, μεσαιωνικές και προηγμένες 
πόλεις, μοναδική τοπική γαστρονομία, κοσμοπολίτικη ζωή και ένας λαός πολύ όμοιος με εμάς!

Έλάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε..
• Νέο ανανεωμένο αποκλειστικό πρόγραμμα
• Απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines από/προς Θεσσαλονίκη
• Ιδανική κατανομή του χρόνου για να μπορέσετε να δείτε τα σημαντικότερα αξιοθέατα των περιοχών αυτών αλλά ταυτόχρονα να έχετε 

και χρόνο ελεύθερο για να τον αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε
• Μόνο στο πρόγραμμα αυτό θα απολαύσετε τις 9 σημαντικότερες ισπανικές πόλεις
• Στόχος του προγράμματος είναι εκτός από τα αξιοθέατα να βιώσετε και τον καθημερινό τρόπο ζωής των τοπικών
• Συνοδό που ειδικεύεται σε αυτές τις ισπανικές πόλεις
• Για τελευταίο αφήσαμε την εμπειρία μας σε αυτό το ταξίδι γιατί το πραγματοποιούμε από το 1988!

1η Ημέρα: Θεσσαλονίκη - Πτήση για Βαρκελώνη
Η συγκέντρωση μας είναι Σάββατο βράδυ στις 20.30 στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στο counter της AEGEAN AIRLINES με προορισμό τη 
Βαρκελώνη. Η πτήση πραγματοποιείται αποκλειστικά για εσάς που ταξιδεύετε μαζί μας, οπότε δεν θα αργήσουμε να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο.
Θα φτάσουμε στις 23.50 στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, για να είμαστε πανέτοιμοι και ξεκούραστοι το πρωί να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο 
ταξίδι.

2η Ημέρα: Βαρκελώνη – Ξενάγηση πόλης - Camp Nou - La Sagrada Familia - Λόφος Μονζουίκ - Ισπανικό χωριό - Γοτθική συνοικία - Las Ramblas - Flamen-
co dance night
Mετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας περιήγηση διασχίζοντας την λεωφόρο diagonal, με το περίφημο Camp Nou ένα από τα ιστορικότερα 
γήπεδα ποδοσφαίρου της Ευρώπης και έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρτσελόνα. Η επίσκεψη στους εσωτερικούς χώρους και στο MESSI SPACE είναι μια συναρπαστική 
εμπειρία για φίλους του ποδοσφαίρου και μη.
Συνεχίζουμε με την πλατεία Ισπανίας, την λεωφόρο Ντιαγκονάλ, το κτίριο Λα Πεδρέρα, την πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του Κολόμβου στο λιμάνι, την Μπαρτσελονέτα, την 
Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο λιμάνι της Βαρκελώνης. Καταλήγουμε στο αριστούργημα του Καταλανού Antoni Gaudi την 
περίφημη Βασιλική της La Sagrada Familia (Άγια Οικογένεια). Πρόκειται για μια γιγαντιαία Βασιλική που βρίσκεται υπό κατασκευή από το 1882 και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί 
για πολλά χρόνια ακόμη. Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενώ το Νοέμβριο του 2010 εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ ώστε να 
μπορεί πλέον να τελεστεί εκεί η Θεία Λειτουργία.
Συνεχίζουμε με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, τον λόφο Μονζουίκ με την υπέροχη θέα. Δείτε το Ολυμπιακό Στάδιο που φιλοξένησε την Ολυμπιάδα το 1992 και φωτογραφηθείτε 
με φόντο όλα τα ενδιαφέροντα κτίρια της Βαρκελώνης. Ο λόφος πέρα από τα πολλά κτίρια που φιλοξενεί αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για περίπατο και αναπόσπαστο κομμάτι μιας 
επίσκεψής στην Βαρκελώνη.
Θα δούμε επίσης το περίφημο Ισπανικό χωριό, ένα ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αποτελείται από κτίρια από όλα τα μέρη της Ισπανίας με σκοπό 
να μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει σε ένα μέρος το διαφορετικό στυλ, την αρχιτεκτονική και την κουλτούρα της κάθε τοποθεσίας, από το μεσογειακό νότο της Ανδαλουσίας στο 
βορρά της Γαλικίας, της Βασκονίας και της Καταλονίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι πως δεν πρόκειται για μινιατούρες μνημείων, όπως υπάρχουν σε πολλές χώρες, αλλά κτίρια σε 
πραγματικό μέγεθος! Περιλαμβάνει 117 κτίρια σε μια έκταση 42.000 τ.μ. με δρόμους, πλατείες, εκκλησίες, θέατρο και εστιατόρια. Θα ξεναγηθείτε στις διαφορετικές γειτονιές του 
Ισπανικού Χωριού, θα επισκεφθείτε το εργαστήρι Φυσητού γυαλιού, ανοιχτό στο κοινό, καθώς επίσης στην περιοχή της Αραγονίας θα δοκιμάσετε το παραδοσιακό ποτό της Ισπανίας, 
την Σανγκρία και το Τουρό παραδοσιακό γλύκισμα της Καταλονίας.
Θα καταλήξουμε στην πλατεία Καταλονίας, όπου ξεκινάμε πεζοί να γνωρίσουμε την παλιά πόλη, τη γοτθική συνοικία, τον Καθεδρικό ναό και την πλατεία του Αγίου Ιακώβου. Εδώ έχετε 
χρόνο να περιπλανηθείτε στο κέντρο της πόλης στην περιοχή της κοσμοπολίτικης οδού Ramblas, να απολαύσετε την μοναδική πόλη με τον τρόπο που θέλετε και να επιστρέψετε στο 
ξενοδοχείο εξ ιδίων, όποια ώρα επιθυμείτε.
Το βράδυ έχουμε μια πρόταση για εσάς, να έρθετε προαιρετικά μαζί μας σε ένα παραδοσιακό Flamenco Dance night από τα βάθη της Ανδαλουσίας!

Απευθείας πτήσεις με

Aegean
Airlines
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3η Ημέρα: Βαρκελώνη - Φιγκέρες -Μουσείο Νταλί - Paseo De Gracia
Πρωινό και ξεκινάμε για την γενέτειρα του μεγάλου καταλανού ζωγράφου το Figueres! Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή σχεδόν 2 ωρών διασχίζοντας δάση από πεύκα και λεύκες 
φτάνουμε στο μουσείο θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. Το πιο επισκέψιμο μουσείο στην Καταλονία και το τρίτο σε ολόκληρη την Ισπανία περιλαμβάνει την 
μεγαλύτερη συλλογή έργων του Νταλί στον κόσμο! Σε ένα ονειρικό κτήριο θα θαυμάσουμε πίνακες από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι τον θάνατο του! Βγαίνοντας από το μουσείο 
απολαύστε επίσης την μόνιμη έκθεση κοσμημάτων που αποτελείται από 37 μοναδικά κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος! Μετά από ένα καφέ στο ιστορικό 
κέντρο του Figueres επιστρέφουμε στη Βαρκελώνη.
Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για την ομορφότερη και ακριβότερη λεωφόρο της Βαρκελώνης, την Paseo de Gracia. Θα δούμε τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης με τα εστιατορια 
τους μέχρι 3 αστέρια Michelin, τις ακριβότερες φίρμες ρούχων των διασημότερων οίκων μόδας του κόσμου, αλλά κυρίως θα θαυμάσουμε τα δύο διασημότερα σπίτια του μεγάλου 
αρχιτέκτονα Antonio Gaudi, το Casa Batllo και το Casa Mila, καθώς και τα σπίτια των καλύτερων αρχιτεκτόνων της εποχής - του Lluis Domenech I Montaner, του Puig I Cadafalch, του Enric 
Sagnier και πολλών άλλων. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε Flamenco στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του.

4η Ημέρα: Βαρκελώνη – Βαλένθια – Ξενάγηση πόλης - Marques de dos Aguas - Mikelet
Πρωινό και στη συνέχεια αναχώρηση για την πιο τυπική μεσογειακή πόλη της Ισπανίας τη Βαλένθια. 
Πρωτεύουσα του Λεβάντε, όπως λέγεται στα Ισπανικά η ανατολική πλευρά της Ισπανίας. Άφιξη και 
ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη, που κουβαλάει την αρχιτεκτονική και πολιτισμική παράδοση 
χιλίων χρόνων ιστορίας. Σήμερα η Βαλένθια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια από τις πιο 
μοντέρνες πόλεις της Ευρώπης. Θα περάσουμε από την παλιά πόλη και θα δούμε το δημαρχείο της 
πόλης που προσδίδει ένα στυλ αναγεννησιακού μπαρόκ και ήταν έδρα των Ρεπουμπλικάνων την εποχή 
του εμφυλίου. Στη συνέχεια θα δούμε το παλάτι του , σημερινό μουσείο κεραμικής με την θαυμάσια 
αλαβάστρινη πρόσοψή. Θα περπατήσουμε στην αγορά με το παλιό χρηματιστήριο και θα καταλήξουμε 
στον καθεδρικό ναό με τον πύργο Mikelet, που θεωρείται σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος στην 
πόλη για καφέ, φαγητό και ψώνια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

5η Ημέρα: Βαλένθια – Τολέδο – Οικία El Greco - Μαδρίτη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών”, το Τολέδο, μία πόλη με σπουδαία 
ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της 
μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, ένα μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών 
και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ. Θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου θα θαυμάσουμε 
το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”. Τελευταία μας στάση το σπίτι, 
στο οποίο έζησε και μεγαλούργησε ο μεγάλος ζωγράφος Ελ Γκρέκο.
Ελεύθερος χρόνος και στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Μαδρίτη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ θα έχουμε την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με την Μαδρίτη με την συνοδεία 
του αρχηγού μας.

6η Ημέρα: Μαδρίτη - Ξενάγηση πόλης - Museo Nacional del Prado - Barrio de la letras
Η πρωινή μας ξενάγηση θα αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου της σημαντικότερης Πινακοθήκης στον κόσμο στο μουσείο τέχνης Πράδο το οποίο κατέχει μια από τις 
σπουδαιότερες συλλογές τέχνης του κόσμου και συγκεκριμένα ένα μεγάλο πλήθος πινάκων από τον 14ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Τα πάνω από 10.000 έργα που ανήκουν στην 
συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’ 
ίσου σημαντικούς ζωγράφους. Στην συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του κέντρου της Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de la letras, μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης 
της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί από τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας, όπως ο Lope de Vega, ο Cervantes και άλλοι.
Συνεχίζουμε με την μεγαλειώδη Αρένα, το σιντριβάνι της Κυβέλη, την πλατεία Κολόμβου, το θρυλικό Μπερναμπέου, την πλατεία Οριέντε με το βασιλικό παλάτι και την περίφημη Πλάθα 
Μαγιόρ. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στην Μαδρίτη των Αψβούργων.
Θα έχετε χρόνο για βόλτα στην κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι, στα στενά της παλιάς 
πόλης και στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.

7η Ημέρα: Μαδρίτη Βουρβόνων - Segovia
Η Μαδρίτη είναι μια από τις πιο φημισμένες πόλεις του κόσμου. Είναι τόσα αυτά που μπορείς να δεις και να βιώσεις εδώ που χρειάζεσαι πολύ χρόνο. Σήμερα μπορείτε να αξιοποιήσετε 
τον χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε ή να μας ακολουθήσετε σε μια από τις 2 παρακάτω προαιρετικές εκδρομές.
Περιήγηση στην Μαδρίτη των Βουρβόνων
τις βόρειες συνοικίες με το εντυπωσιακό στάδιο της Real, το Santiago Bernabeu, την Puerta de Europa, την Plaza de Toros, την Αρένα της πόλης, την Plaza Colón με το αρχαιολογικό 
μουσείο, την πλατεία της Ισπανίας με το τεράστιο μνημείο του Θερβάντες, το περίφημο Αιγυπτιακό μνημείο Debod, το πάρκο Retiro και την ιστορικότερη πλατεία της πόλης.
Έκδρομή στην Σεγκόβια
παλιά πρωτεύουσα των βασιλείων του κέντρου και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1985. Μέσα από μία καταπράσινη διαδρομή θα προσεγγίσουμε την πόλη, 
όπου θα δούμε το σήμα κατατεθέν της, το περίφημο Ρωμαϊκό υδραγωγείο του 1ου μ.Χ. αιώνα, που παρείχε νερό στην πόλη μέχρι και τον 19ο αιώνα. Το Alcazar de Segovia είναι από 
τα ομορφότερα και πιο καλοδιατηρημένα οχυρά παλάτια του 13ου αιώνα. Θα επισκεφθούμε την εβραϊκή συνοικία με τις πρώην ιστορικές συναγωγές, που σήμερα είναι εκκλησίες, 
καθώς και τον Καθεδρικό ναό, ένα αριστούργημα της Βασκο-καστιλιανής γοτθικής εποχής. Αλλά η Σεγκόβια δεν είναι μόνο μνημεία. Είναι και η γαστρονομική πρωτεύουσα της Καστίλης, 
πασίγνωστη για το αρνάκι στο φούρνο, το cochinillo (γουρουνάκι ημερών) και το Jamon Iberico. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην Μαδρίτη. τα.

8η Ημέρα: Μαδρίτη - Σαραγόσα - Βαρκελώνη – Barceloneta - Πτήση επιστροφής
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο ετοιμαζόμαστε για την τελευταία μας μέρα αλλά εξίσου υπέροχη. Η πτήση μας είναι αργά το βράδυ οπότε έχουμε όλο τον χρόνο στη διάθεσή 
μας. Αναχωρούμε για τη Σαραγόσα, την πρωτεύουσα και πολυπληθέστερη πόλη της αυτόνομης περιφέρειας της Αραγονίας, με τα χαρακτηριστικά κτίρια της τέχνης «μουδεχάρ» 
(αρχιτεκτονική και διακόσμηση επηρεασμένη από τη μουσουλμανική παράδοση με στοιχεία από τη χριστιανική κουλτούρα και το γοτθικό στιλ), όπως η Βασιλική της Πιλάρ ή ο 
Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχθεί από την UNESCO Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο και στον καθεδρικό της Πιλάρ, 
χρόνος ελεύθερος για καφέ και γεύμα και στη συνέχεια αναχώρηση για Βαρκελώνη. Άφιξη αργά το απόγευμα.
Θα κάνουμε μια τελευταία βόλτα στην Μπαρτσελονέτα για καφέ και δείπνο και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Γύρος Ισπανίας

8
ημέρες

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

6,13 Αυγούστου

30 Ιουλίου

  Ένα από τα πιο δημοφιλή ταξίδια, που όμως δεν μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί κάθε χρόνο λόγω έλλειψης 
απευθείας πτήσεων για Ισπανία από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”. Φέτος σε συνεργασία με την Aegean Airlines 
προγραμματίσαμε 3 μοναδικές αναχωρήσεις στην καρδιά του καλοκαιριού για να μπορέσετε να απολαύσετε αυτές τις 
υπέροχες περιοχές. Αμέτρητα αξιοθέατα, πλούσια ιστορία, τέχνη, αρχιτεκτονική, αρχαίες, μεσαιωνικές και προηγμένες 
πόλεις, μοναδική τοπική γαστρονομία, κοσμοπολίτικη ζωή και ένας λαός πολύ όμοιος με εμάς!

Έλάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε..
• Νέο ανανεωμένο αποκλειστικό πρόγραμμα
• Απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines από/προς Θεσσαλονίκη
• Ιδανική κατανομή του χρόνου για να μπορέσετε να δείτε τα σημαντικότερα αξιοθέατα των περιοχών αυτών αλλά ταυτόχρονα να έχετε 

και χρόνο ελεύθερο για να τον αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε
• Μόνο στο πρόγραμμα αυτό θα απολαύσετε τις 9 σημαντικότερες ισπανικές πόλεις
• Στόχος του προγράμματος είναι εκτός από τα αξιοθέατα να βιώσετε και τον καθημερινό τρόπο ζωής των τοπικών
• Συνοδό που ειδικεύεται σε αυτές τις ισπανικές πόλεις
• Για τελευταίο αφήσαμε την εμπειρία μας σε αυτό το ταξίδι γιατί το πραγματοποιούμε από το 1988!

1η Ημέρα: Θεσσαλονίκη - Πτήση για Βαρκελώνη
Η συγκέντρωση μας είναι Σάββατο βράδυ στις 20.30 στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στο counter της AEGEAN AIRLINES με προορισμό τη 
Βαρκελώνη. Η πτήση πραγματοποιείται αποκλειστικά για εσάς που ταξιδεύετε μαζί μας, οπότε δεν θα αργήσουμε να επιβιβαστούμε στο 
αεροπλάνο.
Θα φτάσουμε στις 23.50 στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, για να είμαστε πανέτοιμοι και ξεκούραστοι 
το πρωί να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι.

2η Ημέρα: Βαρκελώνη – Ξενάγηση πόλης - Camp Nou - La Sagrada Familia - 
Λόφος Μονζουίκ - Ισπανικό χωριό - Γοτθική συνοικία - Las Ramblas - Flamenco 
dance night
Mετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας περιήγηση 
διασχίζοντας την λεωφόρο diagonal, με το περίφημο Camp Nou ένα από τα ιστορικότερα 
γήπεδα ποδοσφαίρου της Ευρώπης και έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρτσελόνα. 
Η επίσκεψη στους εσωτερικούς χώρους και στο MESSI SPACE είναι μια συναρπαστική εμπειρία 
για φίλους του ποδοσφαίρου και μη.
Συνεχίζουμε με την πλατεία Ισπανίας, την λεωφόρο Ντιαγκονάλ, το κτίριο Λα Πεδρέρα, 
την πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του Κολόμβου στο λιμάνι, την Μπαρτσελονέτα, την 
Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο λιμάνι 
της Βαρκελώνης. Καταλήγουμε στο αριστούργημα του Καταλανού Antoni Gaudi την περίφημη 
Βασιλική της La Sagrada Familia (Άγια Οικογένεια). Πρόκειται για μια γιγαντιαία Βασιλική 
που βρίσκεται υπό κατασκευή από το 1882 και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί για πολλά 
χρόνια ακόμη. Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενώ το Νοέμβριο του 
2010 εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ ώστε να μπορεί πλέον να 
τελεστεί εκεί η Θεία Λειτουργία.
Συνεχίζουμε με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, τον λόφο Μονζουίκ με την υπέροχη 
θέα. Δείτε το Ολυμπιακό Στάδιο που φιλοξένησε την Ολυμπιάδα το 1992 και φωτογραφηθείτε 
με φόντο όλα τα ενδιαφέροντα κτίρια της Βαρκελώνης. Ο λόφος πέρα από τα πολλά κτίρια που 
φιλοξενεί αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για περίπατο και αναπόσπαστο κομμάτι μιας επίσκεψής 
στην Βαρκελώνη.
Θα δούμε επίσης το περίφημο Ισπανικό χωριό, ένα ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αποτελείται από κτίρια από όλα τα μέρη της Ισπανίας με σκοπό 
να μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει σε ένα μέρος το διαφορετικό στυλ, την αρχιτεκτονική και 
την κουλτούρα της κάθε τοποθεσίας, από το μεσογειακό νότο της Ανδαλουσίας στο βορρά της 
Γαλικίας, της Βασκονίας και της Καταλονίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι πως δεν πρόκειται 
για μινιατούρες μνημείων, όπως υπάρχουν σε πολλές χώρες, αλλά κτίρια σε πραγματικό 
μέγεθος! Περιλαμβάνει 117 κτίρια σε μια έκταση 42.000 τ.μ. με δρόμους, πλατείες, εκκλησίες, 
θέατρο και εστιατόρια. Θα ξεναγηθείτε στις διαφορετικές γειτονιές του Ισπανικού Χωριού, θα 
επισκεφθείτε το εργαστήρι Φυσητού γυαλιού, ανοιχτό στο κοινό, καθώς επίσης στην περιοχή 
της Αραγονίας θα δοκιμάσετε το παραδοσιακό ποτό της Ισπανίας, την Σανγκρία και το Τουρό 
παραδοσιακό γλύκισμα της Καταλονίας.
Θα καταλήξουμε στην πλατεία Καταλονίας, όπου ξεκινάμε πεζοί να γνωρίσουμε την παλιά 
πόλη, τη γοτθική συνοικία, τον Καθεδρικό ναό και την πλατεία του Αγίου Ιακώβου. Εδώ έχετε 
χρόνο να περιπλανηθείτε στο κέντρο της πόλης στην περιοχή της κοσμοπολίτικης οδού Ram-
blas, να απολαύσετε την μοναδική πόλη με τον τρόπο που θέλετε και να επιστρέψετε στο 
ξενοδοχείο εξ ιδίων, όποια ώρα επιθυμείτε.
Το βράδυ έχουμε μια πρόταση για εσάς, να έρθετε προαιρετικά μαζί μας σε ένα παραδοσιακό 
Flamenco Dance night από τα βάθη της Ανδαλουσίας!

Απευθείας πτήσεις με

Aegean
Airlines
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3η Ημέρα: Βαρκελώνη – Βαλένθια - Ciutat Vella - Ciudad de las Artes y las Ciencias - Μούρθια - Plaza Cardenal Belluga.
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό, βαλίτσες και φύγαμε για την υπέροχη Βαλένθια, πρωτεύουσα της ομώνυμης Αυτόνομης Κοινότητας. Μόλις φτάσουμε θα ξεκινήσουμε με περιήγηση στο 
Ciutat Vella το ιστορικό κέντρο, θα δούμε τους πύργους Serrano, την πλατεία του Καθεδρικού ναού, τον πύργο του Αγίου Μιχαήλ και την κομψή πλατεία της Βασίλισσας. Αμέσως θα 
καταλάβουμε πως η γενέτειρα του διάσημου αρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα είναι μια πλούσια και αρχοντική πόλη.
Θα δούμε ένα σύμπλεγμα 3 κτιρίων, την περίφημη «Πόλη των Τεχνών και των επιστημών» πάνω στο πάρκο του ποταμού Τούρια, ένα από τα πιο εντυπωσιακά κέντρα της Ευρώπης 
αφιερωμένα σε πολιτιστικές και επιστημονικές εκθέσεις. Σε έναν χώρο δύο χιλιομέτρων, το συγκρότημα περιλαμβάνει πολλά εκπληκτικά δείγματα πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής των 
Santiago Calatrava και Félix Candela.
Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πανεπιστημιούπολη Μούρθια και το ξενοδοχείο μας. Το βράδυ πρέπει να κάνετε μια βόλτα στην πόλη και στο αρχιτεκτονικό της αριστούργημα 
στην Plaza Cardenal Belluga.

4η Ημέρα: Μούρθια – Γρανάδα – Σεβίλλη.
Μετά το πρωινό αναχώρησή για την ενδοχώρα της Ανδαλουσίας και άφιξη στην περίφημη Γρανάδα, χτισμένη 
στους πρόποδες της οροσειράς Σιέρα Νεβάδα. Θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό λόφο της Αλάμπρα (το 
κόκκινο κάστρο στην Αραβική γλώσσα). Η ακμή του Σουλτανάτου της Γρανάδα σε όλο της το μεγαλείο, ένα 
αριστούργημα ισλαμικής αρχιτεκτονικής του 14ου αιώνα με αφάνταστη λεπτομέρεια στην διακόσμηση, με 
απίθανα σιντριβάνια, με τις επικλήσεις στον Αλλάχ, στον παράδεισο και τον αιώνιο έρωτα. Δίπλα στην Αλάμπρα 
θα βρούμε το Χενεραλίφε με δέντρα, λουλούδια και νερά που θα μας παρασύρουν σε ένα κόσμο στοχασμού, 
χαλάρωσης και φαντασίας από την εποχή των Σουλτάνων, των Χαρεμιών και των ευνούχων….στη δύναμη των 
Αράβων. Θα έχουμε χρόνο στο ιστορικό κέντρο για φαγητό, καφέ και βόλτα. Επόμενη και τελευταία στάση η 
χιλιοτραγουδισμένη πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας η φημισμένη Σεβίλλη. Άφιξη το απόγευμα, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και βόλτα με τον συνοδό μας για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

5η Ημέρα: Σεβίλλη - Ξενάγηση πόλης - Σάντα Κρουθ - Αλκαζάρ - Χιράλδα - Παλιά πόλη
Μετά το πρωινό ξεκινάει η ξενάγησή μας στην πόλη της όπερας που “έζησαν’’ η Κάρμεν , ο Δον Ζουάν και ο Φίγκαρο ,ο κουρέας της Σεβίλλης. Αρχίζοντας από το Πάρκο της Μαρίας 
Λουίζα και την Πλατεία Αμερικής φτάνουμε στην εντυπωσιακή και παραμυθένια Πλατεία Ισπανίας, όπου θα δούμε κτίρια αντιπροσωπευτικά των ρυθμών αρχιτεκτονικής της πόλης . 
Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πρώην Εβραϊκή συνοικία με στενά σοκάκια και τυπικά “πάτιος’’. Σήμερα ονομάζεται Σάντα Κρουθ και είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της Ουνέσκο. Θα επισκεφτούμε το κτιριακό συγκρότημα του Αλκαζάρ (οχυρωμένο παλάτι στην Αραβική γλώσσα) όπου δεσπόζει το Αραβικό Παλάτι, κλασικής αρχιτεκτονικής Μουδέχαρ 
με τα εντυπωσιακά επίσημα σαλόνια, το μικρό χαρέμι και τους ιδιωτικούς χώρους των Σουλτάνων. Στην ίδια περιοχή θα δούμε τον καθεδρικό ναό Χιράλδα με το μιναρέ – καμπαναριό 
που είναι και η “επίσημη’’ φωτογραφία της Σεβίλλης. Εδώ βρίσκεται ο τάφος του Κολόμβου, το χρυσοποίκιλτο κεντρικό παρεκκλήσι και σημαντικοί πίνακες του μεγάλου Σεβιλιανού 
ζωγράφου του Μουρίγιο. Η Σεβίλλη όμως δεν είναι μόνο αυτό. Στενά σοκάκια, μεσαιωνικά κτίρια, πανέμορφες πλατείες, νεραντζιές, μανόλιες αιωνόβιες και ο Γουαδαλκιβίρ όπου 
λουζόταν η αγάπη του Λόρκα…… η πόλη του έρωτα. Το βράδυ προφανώς έξοδος στην πόλη που γεννήθηκε το Flamenco!

6η Ημέρα: Σεβίλλη – Κόρδοβα – Μεθκίτα - Τολέδο – Santo Tome - Μαδρίτη
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε για άλλη μια υπέροχη μέρα! Περνώντας τη Σιέρα 
Μορένα φτάνουμε στην πασίγνωστη Κορδούη των Ρωμαίων, την μετέπειτα Κορδούβα των Αράβων, 
την σημερινή Κόρδοβα. Στην πάλαι ποτέ πρωτεύουσα του σημαντικότερου χαλιφάτου της Δύσης 
θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας με τα υπέροχα πάτιος που θα μας 
οδηγήσουν στο μεγαλύτερο Τζαμί της Δύσης, την περίφημη Μεθκίτα. Πάνω από 800 κολώνες (πολλές 
εξ αυτών των ελληνιστικών χρόνων ) κρατούν πάνω στις αψίδες τους ένα έργο τέχνης απαράμιλλης 
ομορφιάς του 9ου και 10ου αιώνα. Εδώ έζησαν ο Αβερρόης, ο Μωχάμετ Αλ Γκαφέκι και ο Μπεν 
Μαϊμόνιδες σημαντικότατοι λόγιοι Άραβες οι οποίοι μετέφρασαν σχεδόν όλα τα αρχαία Ελληνικά 
συγγράμματα σε τοπικές γλώσσες.
Στη συνέχεια, αφήνουμε την Κόρδοβα και την Ανδαλουσία και μπαίνουμε στην Καστίλλη - Μάντσα 
και στην πρωτεύουσα της, το καταπληκτικό Τολέδο, την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών” μία πόλη 
με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά 
δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, ένα μοναδικό κτίσμα 
μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ, όπου θα δούμε πίνακες του El Gre-
co, αμύθητης αξίας, όπως το Expolio και τη συλλογή Αποστόλων. Στην συνέχεια, στην εκκλησία του 
Santo Tomé, θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”. 
Ακολουθεί επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο με ‘’Damasquinad’’, γνωστή Τολεδανική τέχνη που προέρχεται 
απο την εποχή των Αράβων.
Τελευταία μας στάση για σήμερα η Μαδρίτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και φυσικά μπορείτε 
να κάνετε μια πρώτη βόλτα στην πόλη αλλά μην ξενυχτήσετε γιατί η αυριανή μας περιήγηση είναι 
μοναδική!
Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια τελευταία βόλτα για ψώνια στην κομψότερη συνοικία της πόλης 
το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς 
περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για μια 
ζεστή σοκολάτα.

7η Ημέρα: Μαδρίτη - Ξενάγηση πόλης - Museo Nacional del Prado - Barrio de la letras - Σεγκόβια
Η πρωινή μας ξενάγηση θα αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου της σημαντικότερης Πινακοθήκης στον κόσμο στο μουσείο τέχνης Πράδο το οποίο κατέχει μια από τις 
σπουδαιότερες συλλογές τέχνης του κόσμου και συγκεκριμένα ένα μεγάλο πλήθος πινάκων από τον 14ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Τα πάνω από 10.000 έργα που ανήκουν στην 
συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’ 
ίσου σημαντικούς ζωγράφους. Στην συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του κέντρου της Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de la letras, μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης 
της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί από τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας, όπως ο Lope de Vega, ο Cervantes και άλλοι.
Συνεχίζουμε με την μεγαλειώδη Αρένα, το σιντριβάνι της Κυβέλη, την πλατεία Κολόμβου, το θρυλικό Μπερναμπέου, την πλατεία Οριέντε με το βασιλικό παλάτι και την περίφημη Πλάθα 
Μαγιόρ. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στην Μαδρίτη των Αψβούργων.
Θα έχετε χρόνο για βόλτα στην κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι, στα στενά της παλιάς 
πόλης και στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.
Το ελεύθερο απόγευμα, σας προτείνουμε να το εκμεταλλευτείτε κάνοντας μια προαιρετική εκδρομή στην Σεγκόβια, την πόλη της βασίλισσας Ιζαμπέλας, παλιά πρωτεύουσα της 
Καστίλης.

8η Ημέρα: Μαδρίτη – Σαραγόσα – Βαρκελώνη – Barceloneta -Πτήση επιστροφής
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο ετοιμαζόμαστε για την τελευταία μας μέρα αλλά εξίσου υπέροχη. Η πτήση μας είναι αργά το βράδυ οπότε έχουμε 
όλο τον χρόνο στη διάθεσή μας. Αναχωρούμε για τη Σαραγόσα, την πρωτεύουσα και πολυπληθέστερη πόλη της αυτόνομης περιφέρειας της Αραγονίας, με τα 
χαρακτηριστικά κτίρια της τέχνης «μουδεχάρ» (αρχιτεκτονική και διακόσμηση επηρεασμένη από τη μουσουλμανική παράδοση με στοιχεία από τη χριστιανική 
κουλτούρα και το γοτθικό στιλ), όπως η Βασιλική της Πιλάρ ή ο Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχθεί από την UNESCO Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο και στον καθεδρικό της Πιλάρ, χρόνος ελεύθερος για καφέ και γεύμα και στη συνέχεια αναχώρηση για Βαρκελώνη. 
Άφιξη αργά το απόγευμα.
Θα κάνουμε μια τελευταία βόλτα στην Μπαρτσελονέτα για καφέ και δείπνο και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Πανόραμα Προβηγκίας 
Γαλλική Ριβιέρα - Βαρκελώνη

8
ημέρες

Απευθείας πτήσεις με

Aegean
Airlines

ΑΝΑΧΩΡHΣΈΙΣ

6,13 Αυγούστου

30 Ιουλίου

ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε..

• Νέο ανανεωμένο αποκλειστικό πρόγραμμα 
• Απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines από/προς Θεσσαλονίκη 
• Ιδανική κατανομή του χρόνου για να μπορέσετε να δείτε τα σημαντικότερα αξιοθέατα των περιοχών αυτών αλλά ταυτόχρονα να έχετε και 

χρόνο ελεύθερο για να τον αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε 
• Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων σε Βαρκελώνη και Μασσαλία.
• Εκδρομή στο Περπινιάν και στην Αρλ.
• Εκδρομή στην ωραιότερη ίσως πόλη της Προβηγκίας την Αίξ Εν Προβάνς.
• Εκδρομή στην Νίκαια. 
• Εκδρομή σε Αβινιόν και Τζιρόνα. 
• Στόχος του προγράμματος είναι εκτός από τα αξιοθέατα να βιώσετε και τον καθημερινό τρόπο ζωής των τοπικών 
• Συνοδό που ειδικεύεται σε αυτές τις ισπανικές πόλεις
• Για τελευταίο αφήσαμε την εμπειρία μας σε αυτό το ταξίδι γιατί το πραγματοποιούμε από το 1988!   

1η Ημέρα: Θεσσαλονίκη - Πτήση για Βαρκελώνη   
Η συγκέντρωση μας είναι Σάββατο βράδυ στις 20.30 στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στο counter της AEGEAN AIRLINES με 
προορισμό τη Βαρκελώνη. Η πτήση πραγματοποιείται αποκλειστικά για εσάς που ταξιδεύετε μαζί μας, οπότε δεν θα αργήσουμε να 
επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο. 
Θα φτάσουμε στις 23.50 στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, για να είμαστε πανέτοιμοι και 
ξεκούραστοι το πρωί να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι.

2η Ημέρα: Βαρκελώνη – Ξενάγηση πόλης. 
Η συγκέντρωση μας είναι Σάββατο βράδυ στις 20.30 στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στο counter της AEGEAN AIRLINES με προορισμό τη Βαρκελώνη. Η πτήση πραγματοποιείται 
αποκλειστικά για εσάς που ταξιδεύετε μαζί μας, οπότε δεν θα αργήσουμε να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο. 
Θα φτάσουμε στις 23.50 στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, για να είμαστε πανέτοιμοι και ξεκούραστοι το πρωί να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο 
ταξίδι.

3η Ημέρα: Βαρκελώνη – Ξενάγηση πόλης. 
Πρωινό και στη συνέχεια θα ετοιμαστουμε για την πρωινή μας ξενάγηση που θα αρχίσει από τον επιβλητικό ναό της Sagrada Familia, το σημαντικότερο έργο του Gaudi που είναι και 
το πιο επισκέψιμο μνημείο της Βαρκελώνης, τον οποίο θα θαυμάσουμε και εσωτερικά. Θα συνεχίσουμε προς το Ολυμπιακό χωριό, το Ολυμπιακό λιμάνι και την Barceloneta, το παλιό 
ψαροχώρι με τις πανέμορφες παραλίες. Θα περάσουμε από την μεγαλύτερη και εμπορικότερη πλατεία - την Plaza Catalunya - και θα φτάσουμε στον πασίγνωστο πεζόδρομο Las Ram-
blas, με την αγορά των λουλουδιών, τους υπαίθριους καλλιτέχνες και ζωγράφους και την αστείρευτη ζωντάνια του. Συνεχίζοντας στην Ramblas, θα δούμε την βρύση καναλέτας για να 
πιείτε νερό και να επιστρέψετε ξανά στην Βαρκελώνη, σύμφωνα με την τοπική παράδοση. Εδώ είναι επίσης το σημείο συνάντησης των οπαδών της πιο επιτυχημένης ομάδας του 21ου 
αιώνα, της Μπαρτσελόνα. Περπατώντας, θα δούμε την Plaza Real και στο τέλος του πεζόδρομου το πελώριο άγαλμα του Κολόμβου. Σας προτείνουμε επίσης μια επίσκεψη στο περίφημο 
Parque Guel, έργο του Antonio Gaudi, παράδειγμα αρμονίας της φύσης και αρχιτεκτονικής, που έχει ανακηρυχθεί παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ελεύθερος 
χρόνος για καφέ και φαγητό και στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η Ημέρα: Βαρκελώνη – Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή σε Μονσεράτ – Τεράσα.
Πρωινό και αναχώρηση για το Όρος Μονσεράτ που είναι από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά πάρκα και 
πολιτιστικό μέρος. Βρίσκεται 50 χιλιόμετρα έξω από την Βαρκελώνη και αποτελεί έκπληξη για κάθε τουρίστα. 
Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση μας με το Αβαείο των Βενεδικτίνων που είναι χτισμένο ανάμεσα από τους 
τεράστιους βράχους του βουνού. Το Αβαείο χρονολογείται από τον 9ο αιώνα και η συνολική επέκταση του 
έγινε το 1025 μ.Χ. Μπορείτε να επισκεφτείτε την Βασιλική που βρίσκεται στο εσωτερικό του, αλλά άλλοι ιεροί 
χώροι είτε είναι κλειστοί, είτε έχουν ειδικό ωράριο.  Στη συνέχεια κάτι που δεν πρέπει να παραλείψουμε είναι 
η επίσκεψη μας στην Βασιλική του Μονσεράτ για να δούμε την Μαύρη Παναγία, προστάτιδα της Καταλονίας 
που σύμφωνα με τον μύθο ανακαλύφθηκε από τους βοσκούς της περιοχής τον 9ο αιώνα. Εν συνεχεία κάτι 
που αξίζει την προσοχή μας είναι το Μουσείο  Τέχνης του Μονσεράτ, το οποίο διαθέτει μια τεράστια συλλογή 
αριστουργημάτων από γνωστούς καλλιτέχνες όπως ο El Greco, ο Caravaggio και ο Berruguete. Τέλος για να 
φτάσετε στην κορυφή του βουνού υπάρχουν δύο τρόποι: Ένας είναι με τελεφερίκ που η ανάβαση διαρκεί 5 
λεπτά και ο δεύτερος τρόπος είναι με το τρένο Cremallera που η διαδρομή θα διαρκέσει 15 λεπτά. Ελεύθερος 
χρόνος και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Τεράσα η οποία συμμετείχε σημαντικά στην βιομηχανική 
ανάπτυξη της Καταλονίας και  βρίσκεται μόλις 30 χιλιόμετρα από την Βαρκελώνη. Άφιξη και ξεκινάμε την 
περιήγηση μας με το καλύτερο διατηρημένο ανά τα χρόνια εκκλησιαστικό συγκρότημα των Βησιγότθων La Seu 
d’Egara. Το συγκρότημα αποτελείται από τις εκκλησίες Sant Pere και Sante Maria και το μαυσωλείο  του Sant 
Miquel. Συνεχίζουμε για το Κάστρο Vallparadis που μετέπειτα μετατράπηκε σε αρχοντικό και σήμερα φιλοξενεί 
το Μουσείο Terrassa. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για φαγητό και καφέ και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε 
στο ξενοδοχείο μας στην Βαρκελώνη
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5η Ημέρα: Βαρκελώνη – Περπινιάν – Αρλ - Μασσαλία.  
Πρωινό και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη πολύχρωμη πόλη της Νότιας Γαλλίας το Περπινιάν. Άφιξη και θα περιηγηθούμε στα Μεσαιωνικά κάστρα, στα γραφικά πέτρινα 
σπιτάκια και θα περπατήσουμε στην κεντρική πλατεία του Castillet καθώς και στην ιστορική πλατεία Ντε λα Ροζ. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό και στη συνέχεια αναχωρούμε 
για την πόλη Αρλ που είναι χτισμένη πάνω στο δέλτα του Ροδανού. Άφιξη στην αγαπημένη πόλη του Βαν Γκογκ και του Γκωγκέν. Η Αρλ διαθέτει σημαντικά μνημεία της ρωμαϊκής 
εποχής, τα οποία συμπεριελήφθησαν το 1981 στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την Μασσαλία. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το Βράδυ θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με την συνοδεία του αρχηγού μας.

6η Ημέρα: Μασσαλία – Ξενάγηση πόλης – Ex Provence.
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ξενάγηση της πόλης. 
Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους με επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι 
και θα δούμε τα δίδυμα κάστρα – φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Βασιλική Νοτρ Νταμ ντε λα Γκραντ που βρίσκεται στον 
ομώνυμο λόφο και απ’ όπου θα έχουμε μία υπέροχη πανοραμική θέα στη μεσογειακή 
μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το φρούριο που  έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για 
να προστατεύσει το λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών 
κρατούμενων και ανάμεσα στους διάσημους ήταν και το φανταστικό πρόσωπο Κόμης 
Μοντεχρήστος στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό, καφέ και ψώνια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την ωραιότερη ίσως πόλη της 
Προβηγκίας την Αίξ Εν Προβάνς (Aix en Provence), την πόλη των υδάτων, που πήρε το όνομα 
της από τις πολυάριθμες πηγές,  γενέτειρα  του μεγάλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά  και του 
ζωγράφου  Πολ Σεζάν.  Στην περιήγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην 
περίφημη οδό Μιραμπό, με τις συστάδες από πλατάνια,  διακοσμημένη με σιντριβάνια, 
περίτεχνα κτίρια και επαύλεις που χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. 
Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος , χτισμένος πάνω στα ερείπια της 
αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς. Ελεύθερος χρόνος και αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας στην περιοχή της Μασσαλίας.

7η Ημέρα: Μασσαλία – Νίκαια - Κάννες. 
Πρωινό και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το μαργαριτάρι της Κυανής ακτής, την 
κοσμοπολίτικη Νίκαια. Θα ξεκινήσουμε από την παλιά πόλη, που φιλοξενείται η αγορά των 
λουλουδιών και τα παζάρια της όπως και ο καθεδρικός της ναός, το μέγαρο της δικαιοσύνης 
και η όπερα. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη διάσημη πλατεία Μασενά, αφιερωμένη 
στον ομώνυμο στρατηγό. Θα ολοκληρώσουμε τον περίπατο μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, 
τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης όπου βρίσκεται η Νοτρ Νταμ, ναός μικρογραφία της 
Παναγίας των Παρισίων. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ σας. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για τις Κάννες. Άφιξη στην αδιαμφισβήτητη “βασίλισσα” της Κυανής 
Ακτής με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. Θα 
ξεκινήσουμε την περιήγηση μας με τα υπέροχα κτίρια, και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, 
που χρονολογούνται από την εποχή της Μπελ Εποκ, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των 
Καννών. Ελεύθερος χρόνος και το βράδυ θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας.

8η Ημέρα: Μασσαλία – Αβινιόν - Τζιρόνα – Βαρκελώνη – Πτήση επιστροφής.
Πρωινό και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Αβινιόν που από ένα απλό γαλατικό 
χωριό εξελίχθηκε σε έδρα των Παπών της καθολικής εκκλησίας τον 14ο αιώνα. Θα 
επισκεφθούμε το παπικό παλάτι και τη γραφική γέφυρα της πόλης. Ελεύθερος χρόνος 
και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Τζιρόνα, μια πανέμορφη πόλη στις όχθες του 
ποταμού Onar με πανέμορφα ζωγραφιστά σπίτια.  Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση μας 
με τον Καθεδρικό ναό της πόλης και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην πρώην εβραϊκή 
συνοικία, όπου ζούσαν οι Σεφαρδίτες - οι Εβραίοι της Ισπανίας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ 
και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης (El Prat) για να πάρουμε 
την πτήση της επιστροφής. 

 

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι
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Πανόραμα Πολωνίας

7
ημέρες

ΙΔΑΝΙΚΟΣ

συνδυασμός
πτήσεων1η Ημέρα: Πτήση-Βαρσοβία| Γνωριμία με την πόλη

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και απευθείας πτήση για την πανέμορφη Βαρσοβία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος 
χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη, με την βοήθεια του συνοδού. Σας προτείνουμε να απολαύσετε μία δροσερή μπύρα, σε μία από τις πολλές 
γραφικές γειτονιές της, ή ένα ιδιαίτερο κοκτέιλ σε ένα Bar πάνω σε κάποιον από τους ουρανοξύστες της.

2η Ημέρα: Βαρσοβία| Περιήγηση πόλης - Βασιλικό κάστρο - Ανάκτορο πολιτισμού
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην πόλη της Βαρσοβίας. Θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης με τα πολύχρωμα κτίρια και το Βασιλικό 
Κάστρο, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της Παλιάς πόλης και αποτελεί ιστορικό και εθνικό μνημείο. Στη συνέχεια, θα δούμε την  πλατεία του Κάστρου (Plac 
Zamkowy), όπου δεσπόζει η 22 μέτρων στήλη του βασιλιά Zygmunt και το Βασιλικό Κάστρο (Zamek Krolewski), το οποίο ξαναχτίστηκε μετά τη ναζιστική 
καταστροφή. Δεν γίνεται να παραλείψουμε το μνημειώδες Ανάκτορο Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, 
που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, το Εβραϊκό Γκέτο, 
το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ και το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι.  
Ελεύθερο απόγευμα για να απολαύσετε την τοπική κουζίνα της Βαρσοβίας, ή να πιείτε το ποτό σας σε κάποιο από τα διάφορα μπαρ της πόλης. Σας 
προτείνουμε να επισκεφτείτε την underground και πιο εναλλακτική γωνιά της πόλης, την ‘περιοχή της Πράγας’. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε 
μια πιο καλλιτεχνική πλευρά της πόλης με γκαλερί, πολυχώρους πολιτισμού, αντικερί αλλά και διάφορα μπαρ. Για τις οικογένειες, προτείνουμε το 

Μία αποκλειστική 
αναχώρηση 

8  Αυγούστου

συναρπαστικό ‘Κέντρο Επιστημών του Κοπέρνικου’. Πρόκειται για ένα διαδραστικό μουσείο, στο οποίο μπορείτε όχι μόνο να δείτε, αλλά και να συμμετέχετε σε δραστηριότητες. Τα 
παιδιά θα το λατρέψουν και εσείς θα ενθουσιαστείτε!

3η Ημέρα: Βαρσοβία - Βρότσλαβ|Περιήγηση πόλης
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη Βρότσλαβ, κάποτε κομμάτι της Βοημίας, της Ουγγαρίας, της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, της Πρωσίας και της Γερμανίας. 
Έγινε πολωνικό το 1945, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και είναι σήμερα μια υπέροχη πόλη ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, 130 γεφυριών και 12 νησιών, όλα στον ποταμό 
Όντερ που τη διασχίζει. Με εμφανείς τις επιρροές της Βοημίας, της Αυστρίας και της Πρωσίας ακόμα και σήμερα, είναι ο παράδεισος του λάτρη της αρχιτεκτονικής αλλά δεν θα 
απογοητεύσει και όσους ψάχνουν μια σύγχρονη, ενδιαφέρουσα πόλη με ζωντανή νυχτερινή σκηνή. Είναι πολύ περισσότερα από μια γεμάτη χρώμα παλιά πόλη χτισμένη γύρω από την 
εκθαμβωτική μεσαιωνική πλατεία της. Αυτή η ιδιαίτερα πανέμορφη πόλη σου προσδίδει άρωμα τέχνης, ιστορίας και όχι μόνο. Τα γοτθικά κτίρια της σε συνδυασμό με τον ποταμό Οντέρ 
και τα μεγάλα πάρκα, σου υπόσχονται πως το ταξίδι σου θα είναι παραμυθένιο. Και επειδή παραμύθι χωρίς νάνους δεν είναι παραμύθι, γι’ αυτό και το Βρότσλαβ θεωρείται η κορυφαία 
πολύχρωμη παραμυθούπολη της Πολωνίας καθώς περιστοιχίζεται από 163 νάνους. Οι μπρούτζινοι νάνοι (krasnale ή krasnoludki στα πολωνικά) φυσικά δεν έχουν τυχαία θέση στην 
πόλη. Ο μύθος λέει πως οι νάνοι έδιωξαν τον καλικάντζαρο Χοχλίκ από το Βρότσλαβ, όταν έφτασε με την βάρκα του εκεί. Έμειναν από τότε για να φυλάξουν την πόλη. Ο πραγματικός 
λόγος δημιουργίας τους, όμως, ήταν πολιτικός. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980, συνέβη η ” Πορτοκαλί Επανάσταση ” (Pomaranczova Alternatyva) ή ” η επανάσταση των 
νάνων”. Τότε το κίνημα αντίστασης ζωγράφιζε πάνω από τα αντικυβερνητικά γκράφιτι, νάνους.  Στη συνέχεια θα δούμε το Δημαρχείο της πόλης το οποίο αποτελεί ένα κομψοτέχνημα 
γοτθικού ρυθμού. Το παλαιότερο κομμάτι του δημαρχείου (consistorium)  χτίστηκε το 1299 και αποτελείται από δύο κομμάτια: το κελάρι και τον Δυτικό Πύργο. Το πάρκο Szcytnicki, 
το σημαντικότερο πάρκο της πολύχρωμης παραμυθούπολης που αποτελείται από 1000 στρέμματα έκτασης. Αποτελείται από τον Ιαπωνικό Κήπο όπου τα κτήρια και η αρχιτεκτονική 
είναι από την φιλοσοφία της Ιαπωνίας. Υπάρχει επίσης η πέργκολα, το Centennial Hall και ο ζωολογικός κήπος που όλα μαζί απαρτίζουν αυτό το μαγευτικό πάρκο. Τελειώνοντας, θα 
καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση και ξεκούραση και λόγω του ότι είναι κεντρικό έχετε όλο τον χρόνο στην διάθεσή σας για νυχτερινό περίπατο!

4η Ημέρα: Βρότσλαβ | - Άουσβιτς Μπιρκενάου - Κρακοβία 
Θα πάρουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε για την Κρακοβία. Θα έχουμε μια πρώτη στάση στο στρατόπεδο Άουσβιτς Μπίρκεναου. Βρίσκεται στην πολωνική πόλη Oswiecim, περίπου 
60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κρακοβίας. Αποτελεί τον μεγαλύτερο χώρο συγκέντρωσης και εξόντωσης Εβραίων από το Γ’ Ράιχ, στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Μέσα από 
την περιήγηση στον τόπου όπου βασανίστηκαν και εξοντώθηκαν εκατομμύρια Εβραίοι, θα ζήσετε μία συγκλονιστική ταξιδιωτική εμπειρία. Ο χώρος αυτός, από το 1979, συγκαταλέγεται 
στα Μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αποχωρώντας με ανάμεικτα συναισθήματα, κατευθυνόμαστε στην πόλη της Κρακοβίας. Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του συνοδού σας.

5η Ημέρα: Κρακοβία| Περιήγηση πόλης - Basilica Mariacka - αγορά υφασμάτων - Κάστρο Wawel - Έβραϊκή συνοικία 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για την περιήγηση πόλης, για να γνωρίσουμε τους θησαυρούς της Κρακοβίας. Στην ξενάγηση αυτή θα περάσουμε από την μνημειώδη πλατεία 
της Κρακοβίας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την επιβλητική ‘Basilica Mariacka’, (Η Βασιλική της Κοιμήσεως της Θεοτόκου) και να μάθουμε τον μύθο πίσω από την μελωδία 
της σάλπιγγας που αντηχεί κάθε μία ώρα σε όλη την πόλη. Θα δούμε, επίσης, και την ‘Αγορά των Υφασμάτων’, το αρχαιότερο mall της Ευρώπης. Επόμενοι σταθμοί της βόλτας μας 
αποτελούν το περίφημο ‘Κάστρο Wawel’, με τον θρυλικό δράκο της Κρακοβίας και ο ‘Καθεδρικός Ναός’ ο οποίος αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό παζλ διαφορετικών χρωμάτων, σχημάτων 
και στυλ. Στο σημείο αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε μερικές από τις πιο ωραίες φωτογραφίες με θέα την πόλη ή το κάστρο, ιδανικές για το φωτογραφικό σας άλμπουμ ή τα 
stories σας. Η βόλτα μας θα τελειώσει με επίσκεψη στην Εβραϊκή συνοικία (Kazimierz), που αποτελεί την πιο hip/εναλλακτική γειτονιά της πόλης. Εκεί βρίσκεται η παλαιότερη εβραϊκή 
συνοικία της Πολωνίας και γυρίστηκε η γνωστή ταινία «Η Λίστα του Σίντλερ», του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Για τους λάτρεις της αντίκας και του βίντατζ, κάποιες μέρες διοργανώνεται η 
Αγορά ‘Antiques Market’, που είναι το αντίστοιχο Porto Bello Road Market του Λονδίνου. Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φαγητό στην πόλη της Κρακοβίας. Για τους πιο 
τολμηρούς, προτείνουμε μία βόλτα με ποδήλατο δίπλα στο ποτάμι, καθώς η θέα είναι απλά μαγευτική. Για τους λάτρεις των μουσείων, σας προτείνουμε μία επίσκεψη στο ‘Εργοστάσιο 
του Όσκαρ Σίντλερ’, ένα μουσείο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για την ιστορία της Πολωνίας , στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τον ρόλο του Γερμανού Όσκαρ Σίντλερ 
στη διάσωση πολλών Εβραίων. Για τη βραδινή σας έξοδο, προτείνουμε να απολαύσετε το ποτό σας σε ένα από τα πολλά μπαράκια της Εβραϊκής συνοικίας, η οποία διαθέτει πλούσια 
νυχτερινή ζωή.

6η Ημέρα: Κρακοβία - Αλατορυχεία Βιελίτσκα - Ζακοπάνε
Θα αναχωρήσουμε το πρωί για την κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα, για να επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία της, που αποτελούν μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. Στις 
υπόγειες στοές βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα υποστυλώματα των στοών, τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών 
της παλιάς εποχής και προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια γοητεία, η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης. 
Από το 1978 έχει τεθεί υπό την αιγίδα της UNESCO. Ιδρύθηκε τον 13ο αι. και αποτελεί το δεύτερο παλαιότερο αλατωρυχείο της Ευρώπης. Μια ολόκληρη «κρυφή» , υπόγεια πόλη που 
εκτείνεται σε βάθος 327 μέτρων, σε εννέα επίπεδα. Τα τρία μόνο είναι ανοιχτά στο ευρύ κοινό, τα οποία και θα επισκεφτούμε, σε μια απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων. Θα έχουμε τη 
δυνατότητα να θαυμάσουμε διάφορα έργα τέχνης και γλυπτά, λαξευμένα πάνω σε όγκους αλατιού. Ιδιαίτερο εντυπωσιακό κομμάτι των αλατορυχείων, αποτελεί το «Παρεκκλήσι της 
Αγίας Κίγκα», ένας καθεδρικός ναός με ύψος 12 μέτρα! Μετά την επίσκεψη στα αλατωρυχεία συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για να καταλήξουμε στο Ζακοπάνε. Θα περιηγηθούμε στην 
οδό Krupowki για να δοκιμάσουμε τα θεσπέσια τοπικά παραδοσιακά προϊόντα! (Oscypek - πρόβειο τυρί υψηλής ποιότητας, και πολλά άλλα). Στην οδό Koscieliska για να θαυμάσουμε 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και να νιώσουμε το πραγματικό αίσθημα που προσφέρει το Ζακοπάνε. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για παραδοσιακό μεσημεριανό στην πόλη. Σας 
προτείνουμε πέστροφες, placek po zbojnicku, πιερόγκι και τη σούπα kwasnica. Θα πιούμε καφεδάκι και θα αποχαιρετήσουμε το Ζακοπάνε επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο μας. Το 
τελευταίο βράδυ στην Κρακοβία μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο για να εξερευνήσετε την μεσαιωνική πλατεία. Είναι από τις μεγαλύτερες του κόσμου, γεμάτη τουριστικούς πάγκους, 
αλλά και μια αγορά με παραδοσιακά προϊόντα, ενώ δεν της λείπουν και τα αξιοθέατα. 
Στην άκρη της υψώνεται η επιβλητική βασιλική εκκλησία της St. Mary, στο κέντρο της το εντυπωσιακό κτίσμα της σκεπαστής αγοράς, ενώ ποτέ δεν λείπουν οι 
άμαξες και οι πωλητές λουλουδιών ανάμεσα στα δεκάδες café που απλώνουν τραπέζια στο πλακόστρωτο. 

7η Ημέρα: Κρακοβία| Έπιστροφή
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στην πόλη της Κρακοβίας. Σας προτείνουμε μία βόλτα στο δάσος Las Wolski, στο 
οποίο βρίσκεται και ο ζωολογικός κήπος της Κρακοβίας. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο την προκαθορισμένη ώρα για τον δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο γεμάτοι με ωραίες αναμνήσεις  και δίνοντας ραντεβού για το επόμενο μας ταξίδι!

Δείτε εδώ τις 
τιμές για αυτό 

το ταξίδι

• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα 
• Απευθείας πτήση για Βαρσοβία και επιστροφή από Κρακοβία χωρίς περιττά χλμ.
• Ιδανικά ωράρια πτήσεων 
• Διαμονή σε πολυτελέστατα ξενοδοχεία 4* στο κέντρο της κάθε πόλης 

• Προκράτηση για ξενάγηση στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα 
• Περιήγηση στο στρατόπεδο Άουσβιτς – Μπίρκεναου και στον 

χώρο του Μουσείου 
• Έιδικές προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο σας 


